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I. ZAMAWIAJĄCY.  

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu  

ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec 

tel. 17 583 77 33, fax 17 586 42 51  

e-mail: sekretariat@mks-mielec.pl  

strona internetowa: www.mks-mielec.pl    

Link do portalu zakupowego: www.miniportal.uzp.gov.pl    

Skrzynka podawcza E-PUAP: MKS-Mielec - https://epuap.gov.pl/wps/portal  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.   

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w związku  

z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)– zamówienie sektorowe. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.   

1. Wspólny Słownik Zamówień:  

09.13.41.00-8 - Olej napędowy 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup poprzez tankowanie na stacji paliw Wykonawcy 

- oleju napędowego (ON) dla potrzeb eksploatacji pojazdów należących do  Miejskiej Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu tj.:  

a. Autobusów komunikacji miejskiej w ilości 35 szt. tj.:  

- 12 metrowych – 7 szt.,  

- 8,5 m – 10,5 m - 27 szt., 

- 7,9 m – 1 szt. 

b. Samochodów: pomoc drogowa – 1 szt., ciężarowy – 2 szt. 

3. Szacunkowa wielkość zamówienia w okresie 12 miesięcy wynosi 500 000 litrów oleju 

napędowego.  

3.1. Określenie dziennego zapotrzebowania. 

Olej napędowy tankowany będzie przez Zamawiającego codziennie w ilości ok. 1 700 litrów w dni 

robocze (od poniedziałku do piątku), 1000 litrów w soboty, 500 litrów w niedziele i dni 

świąteczne (z wyjątkiem dnia 1 listopada – 1 500 litrów). Wykonawca gwarantuje minimalny 

określony powyżej poziom paliwa (ON) dla potrzeb Zamawiającego. 

4. Ilość tankowań oleju napędowego wszystkich autobusów i pojazdów w okresie realizacji 

przedmiotu zamówienia wynosić będzie rocznie ok. 8 600, a maksymalna dzienna ilość tankowań 

w dniu roboczym wynosić będzie 35. 

 

Poniższa tabela przedstawia liczbę zjazdów autobusów z linii w przedziałach czasowych dla 

poszczególnych rodzajów dni. 

Zamawiający zastrzega,  że godziny tankowania autobusów mogą się różnić od godzin zjazdów 

podanych w n/w tabeli i stanowią jedynie poglądowy obraz planowanych tankowań.  

 

 

 

mailto:sekretariat@mks-mielec.pl
http://www.mks-mielec.pl/
http://www.miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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 Przedział czasowy Liczba autobusów 

D
zi

eń
 r

o
b

o
cz

y 

15:00 - 16:00 6 

16:00 - 17:00 8 

17:00 - 18:00 6 

20:00 - 21:00 2 

21:00 - 22:00 3 

23:00 - 0:00 4 

0:00 - 1:00 6 

Razem 35 

So
b

o
ta

 

14:00 - 15:00 1 

15:00 - 16:00 1 

16:00 - 17:00 2 

17:00 - 18:00 5 

19:00 - 20:00 3 

20:00 - 21:00 1 

22:00 - 23:00 2 

23:00 - 0:00 2 

Razem 17 

N
ie

d
zi

el
a 

i d
n

i  
św

ią
te

cz
n

e 

15:00 - 16:00 1 

16:00 - 17:00 1 

18:00 - 19:00 1 

20:00 - 21:00 1 

21:00 - 22:00 1 

22:00 - 23:00 3 

23:00 - 0:00 1 

Razem 9 

 

5. Zamawiający zastrzega, że oznaczona w pkt. 3 ilość oleju napędowego stanowi wartość 

szacunkową,  w związku z czym oznaczenie jej na tym poziomie nie powoduje dla Zamawiającego 

żadnych negatywnych konsekwencji, w szczególności nie powoduje zmiany upustu w przypadku 

konieczności zamówienia, w okresie objętym umową, większej lub mniejszej ilości paliwa. 

Zamawiający będzie dokonywał zakupu odpowiednich ilości oleju napędowego w oparciu  

o faktyczne potrzeby. 

6. Autobusy będą tankowane przez Wykonawcę  bezpośrednio do zbiorników, przy czym obowiązuje 

zasada do pełnego zbiornika.  

7. Wykonawca będzie sporządzał codziennie  zestawienie zrealizowanych tankowań, oddzielnie dla 

autobusów i oddzielnie dla pozostałych pojazdów zawierające: datę, godzinę, cenę brutto bez 

upustu za 1 litr ON, ilość i rodzaj paliwa, nr rej. pojazdu, nr boczny autobusu, podpis wydającego 

paliwo, podpis kierowcy. Do każdego tankowania wystawiony będzie dokument WZ. 

8. Wykonawca będzie zobowiązany również do wpisania w karcie drogowej ilości zatankowanego 

paliwa i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem.  

9. Olej napędowy musi spełniać - Wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. 

U. z 23.10.2015, poz. 1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r.  

w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (tekst jednolity Dz.U. 2017 r., poz. 247),  oraz 

zgodne z Polską Normą (PN) o parametrach nie gorszych niż według Polskiej Normy PN-EN 

590+A1:2017-06 dla oleju napędowego. Rodzaj paliwa dostosowany do okresu ich stosowania: w 
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okresie letnim tzw. paliwo letnie, a w okresie zimowym tzw. paliwa zimowe. Wykonawca 

przedstawi na stacji paliw dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie 

Zamawiającego. 

10. Ceny za olej napędowy będą naliczane wg cen brutto obowiązujących w dniu sprzedaży 

pomniejszonej o upust przyznany w ofercie przez Wykonawcę. Upust będzie taki sam przez cały 

okres trwania umowy. 

11. Za wykonanie dostawy Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT za okresy 7 dniowe obejmujące 

następujące okresy rozliczeniowe:  

- 1 – 7 dnia danego miesiąca 

- 8 – 14 dnia danego miesiąca 

- 15 – 21 dnia danego miesiąca 

- 22 – do końca ostatniego dnia danego miesiąca.  

12. Wymagania techniczne dotyczące Wykonawcy: 

12.1. Stacje paliw muszą spełniać wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodne                                    

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 

dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowania (tj. 

Dz.U. z 2014 r. poz. 1853 z późn. zm.).  

12.2. Wykonawca zapewni zamawiającemu ciągłość dostaw paliwa na stacji położonej na terenie 

miasta Mielca wskazanej w ofercie. 

12.3. Wykonawca zapewni możliwość tankowania oleju napędowego przez 24 godz./ dobę, przez 

wszystkie dni tygodnia drogą transakcji bezgotówkowych. 

12.4. Stacja paliw powinna być zaopatrzona w system monitoringu prezentujący obraz z obrębu 

dystrybutorów, z których będą tankowane autobusy Zamawiającego. 

12.5. Stacja paliw Wykonawcy musi posiadać minimum 2 stanowiska przeznaczone do jednoczesnego 

tankowania autobusów.  

12.6. Stacja paliw musi posiadać parking dla oczekujących autobusów mieszczący co najmniej  

3 pojazdy 12 metrowe w jednym czasie.  

12.7. Stacja paliw Wykonawcy musi posiadać przystosowane dla pojazdów typu autobus wjazdy do 

oraz wyjazdy ze stacji paliw na publicznie dostępną drogę nie powodując utrudnień w ruchu 

drogowym (tzn. płynny wjazd i wyjazd autobusu nie wymagający dodatkowych manewrów). 

13. W ofercie Wykonawca poda stację paliw przewidzianą do realizacji zamówienia wskazując adres 

oraz odległość od zajezdni autobusowej położonej w Mielcu przy ul. Moniuszki 12 - odległość 

mierzona z dokładnością do 0,10 km najkrótszą drogą publiczną od siedziby Zamawiającego do 

stacji paliw Wykonawcy, z zastrzeżeniem przestrzegania przepisów ruchu drogowego. W 

przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania samodzielnego pomiaru. 

Odległość mierzona trasą – samochodem, wg „Google maps” na stronie internetowej: 

https://www.google.pl/maps od punktu zaznaczonego na mapie poniżej do dystrybutora danej 

stacji paliw. 

 

 

https://www.google.pl/maps
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14. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na jakość dostarczanego paliwa na 

okres 7 dni od dnia tankowania. Gwarancja obejmuje awaryjne uszkodzenia aparatury paliwowej  

i silników eksploatowanych pojazdów Zamawiającego powstałe z powodu nieodpowiedniej jakości 

paliwa.  

15. Niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z pozostałych zapisów i zasad ogólnych, Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego paliwa od chwili jego zatankowania do pojazdów 

Zamawiającego.   

16. Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego, przedstawić dokument o jakości 

dostarczanego paliwa, sporządzony przez uprawnione laboratorium. Dokument musi zawierać 

oznaczenia parametrów fizyko-chemicznych, musi być zaopatrzony w datę wykonania badań oraz 

zawierać podpisy upoważnionych osób uwierzytelniających powyższe dane. Dokument 

laboratoryjny powinien dotyczyć paliwa, które będzie tankowane do pojazdów Zamawiającego. Za 

jakość paliwa odpowiada Wykonawca. 

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

Termin wykonania zamówienia będzie realizowany w okresie 12 miesięcy tj. od 01.03.2020 r. do 

28.02.2021 r. 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.   

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

1.1. Nie podlegają wykluczeniu.  

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego  

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  

 

2. Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych 

w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w:  

2.1. Ustawie pzp; 

2.2.  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016 

poz.1126 ze zm.) , zwanym też „Rozporządzeniem ws. dokumentów”.  
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2.3. Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym 

standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. UE L 3/16), 

zwany dalej „Jednolitym Dokumentem"    

2.4. Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. 

 

3. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, 

którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ,              

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 

1b ustawy, dotyczących:   

 

4.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to 

z odrębnych przepisów:  

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają ważną koncesję na obrót 

paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  - tekst jednolity 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm) 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

Każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi posiadać ważną koncesję na 

obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 775 z późń. zm.).  

 

4.2. Sytuacji ekonomiczne lub finansowej  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 zł. 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia, warunek z pkt. 4.2 musi być spełniony, gdy Wykonawcy łącznie wykażą spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

 

4.3. Zdolności technicznej lub zawodowej  

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zdolnościami  

technicznymi lub zawodowymi oraz zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli: 

• posiada stację paliw położoną na terenie Miasta Mielca.  

• zapewni możliwość tankowania oleju napędowego przez 24 godz./ dobę, przez wszystkie dni 
tygodnia. 

• stacja paliw musi posiadać minimum dwa stanowiska do jednoczesnego tankowania 
autobusów. 

• Stacja paliw musi posiadać parking dla oczekujących autobusów mieszczący co najmniej  
3 pojazdy 12 metrowe w jednym czasie.  

• Stacja paliw Wykonawcy musi posiadać przystosowane dla pojazdów typu autobus wjazdy do 
oraz wyjazdy ze stacji paliw na publicznie dostępną drogę nie powodując utrudnień w ruchu 
drogowym (płynny wjazd i wyjazd autobusu nie wymagający dodatkowych manewrów). 
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W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia, warunek z pkt. 4.3 musi być spełniony gdy Wykonawcy łącznie wykażą spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie 

spełnia, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.  

6. Nie spełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej skutkować 

będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.  

 

7. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych 

podmiotów.   

7.1. 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.  

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

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

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

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.   

7.3. Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1,8.  

7.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 

przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

7.5.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 

którym mowa w pkt 7.1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w pkt 7.1.  

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  Zasady wspólnego ubiegania się 

o udzielenie zamówienia zostały uregulowane w art. 23 pzp.   

VI PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 

12-23 Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1,8 ustawy Pzp, 

tj. wyklucza wykonawcę:   

2.1. 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
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majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy 

z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe ( t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm). 

2.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15 ustawy pzp, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu. Dla potwierdzenia, że   

wykonawca nie podlega wykluczeniu jest on zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne 

oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ  

w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego również „Jednolitym 

Dokumentem” lub „JEDZ”.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, Zamawiający - z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy - zbada czy nie zachodzą wobec 

innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy, jak 

również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust.1, ust.5 pkt. 1,8 ustawy i które wskazane 

zostały przez Zamawiającego.   

5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże 

spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

6. Zamawiający może wykluczać wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego.   

7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

Oświadczenia i dokumenty, wskazane w SIWZ muszą spełniać wymagania określone w ustawie                              

i w przepisach Rozporządzenia ws. dokumentów, a w odniesieniu do Jednolitego Dokumentu - 

wymagania określone w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. UE 

L 3/16 z 6.1.2016). 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

1.1. Oferta sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 
1.2. Jednolity Dokument, zgodnie z wzorem standardowego formularza – Załącznik nr 7 do SIWZ,  

1.3. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej 

załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, np. 

pełnomocnictwo. 

1.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w przypadku składania przez wykonawców oferty 

wspólnej (konsorcjum).  

1.5. Ewentualne zobowiązanie innego podmiotu, jeżeli wykonawca będzie polegał na zasobach 

innych podmiotów celem wykazania spełnienia warunków udziału. 

1.6. Potwierdzenie złożenia wadium. 

 

2. Jednolity Dokument: 

2.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, zobowiązany jest on złożyć wraz ofertą aktualne na dzień składania 
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ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu 

oraz w SIWZ.  

2.2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2.1, Wykonawca składa w formie Jednolitego 

Dokumentu. Wzór Jednolitego Dokumentu określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 

2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. UE L 3/16 z 6.1.2016). Rozporządzenie zawiera 

także załącznik 1 - Instrukcje, w którym opisano sposób wypełnienia Jednolitego Dokumentu.  

2.3. Wstępnie wypełniony Wzór Jednolitego Dokumentu stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. 

Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również 

narzędzie dostępne na stronie http://ec.europa.eu/growth/to,ols-databases/espd    

Uwaga:  

Wykonawca może także skorzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub 

oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 

elektronicznego, w szczególności w jednym z następujących formatów:  pdf, .doc lub .docx, 

(dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES, pozostałe formaty 

powinny być podpisane formatem XAdES). 

2.4. W celu prawidłowego wypełnienia formularza można posłużyć się Instrukcją wypełniania 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia opublikowaną przez Urząd Zamówień 

Publicznych pod adresem:   

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-

ESPD.pdf   

2.5. Jednolity Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

2.6. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, 

w jakim inny podmiot wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów - podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania innego podmiotu, kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

2.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Jednolity Dokument 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie braku 

podstaw wykluczenia oraz w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. Jednolity Dokument każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba/y, upoważnione do reprezentowania 

każdego z tych Wykonawców, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

3. Oświadczenia składane po otwarciu ofert. 

3.1. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej   

informacje określone w art. 86 ust. 5 ustawy.  

3.2. Wykonawca w terminie 3 dni od, zamieszczenia przez Zamawiającego informacji opisanych w 

pkt. 3.1  przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369  z późn.zm), o której mowa w art. 24 ust. 1  

pkt. 23 ustawy, tj. wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia - sporządzonej wg wzoru, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.   

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
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3.3. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty, podlegają 

wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

4. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę ocenionego najwyżej na żądanie 

Zamawiającego.   

4.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp tj. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:  

4.1.1.  spełnianie warunków udziału w postępowaniu,   

4.1.2. brak podstaw wykluczenia.  

 

4.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej i zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający 

żąda następujących dokumentów:   

4.2.1. Aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydanej przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm ).  

4.2.2. Polisy, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

nie mniejszą niż 500 000 zł.   

 

4.3. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5, pkt.1, 8 ustawy, określonych przez Zamawiającego w 

Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 

4.3.1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz  z ewentualnymi odsetkami albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

4.3.2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie  z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4.3.3. 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;  
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4.3.4. Aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

4.3.5.  Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

sprawie spłat tych należności - Załącznik nr 5 do SIWZ  

4.3.6. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 4 do SIWZ  

4.3.7. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych  

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

(t.j. Dz.U. 2019 poz.1170.) - Załącznik nr 6 do SIWZ  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. 

dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.   

W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, ww. 

dokumenty składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.   

 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: 

5.1. w ust. 4.3 pkt. 4.3.1 – 4.3.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

5.1.1.  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

5.1.2.  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5.2. w ust.4.3 pkt. 4.3.4 (informacja z Krajowego Rejestru Karnego) – składa informację z 

odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy Pzp -  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5.3. 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. 4.3, 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.  
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5.4. 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. 

 

6. 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 dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

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

że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. 

 

7. W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

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

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda 

dokumentów, które określają w szczególności:  

 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

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

zamówienia publicznego;  

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

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

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

7.1. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

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

dokumentów wymienionych w rozdz. VII ust.4.3 

7.2. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdz. VII, 

ust. 4.3, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, 

a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy.  

VIII  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.   

I.Informacje Ogólne. 

1. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a 

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

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: sekretariat@mks-mielec.pl 

(jednocześnie do wiadomości: rybak@mks-mielec.pl; cerefin@mks-mielec.pl). 

2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumienia się Wykonawcami  jest:  

Ryszard Rybak – tel. 17-583-77-33 w.37 

Monika Cerefin – tel. 17 583 77 33 w.30  

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzieleniu 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 komunikacji.    

mailto:rybak@mks-mielec.pl
mailto:cerefin@mks-mielec.pl


13 
 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP. 

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 

dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.  

II.Złożenie oferty 

1. Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny 
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na 
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, 
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 

formacie danych pdf, doc, docx, odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania 

z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

3. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

 

III. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składania oświadczeń (innych niż oferta), wniosków, 

zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 

(Formularz do komunikacji), a także poczty elektronicznej: sekretariat@mks-mielec.pl 

(jednocześnie do wiadomości: rybak@mks-mielec.pl  ; cerefin@mks-mielec.pl). 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się 

numerem sprawy określonym na karcie tytułowej SIWZ. 

3. 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 wskazany w pkt. 1 adres email.  

4. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 

mailto:rybak@mks-mielec.pl
mailto:cerefin@mks-mielec.pl
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przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ używając form i 

sposobów wskazanych w pkt. 1 powyżej. 

6.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 

udostępniono SIWZ.    

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.  

9. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.    

IV. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych 

1. Dokumenty sporządzane w formie elektronicznej:  

1.1. Ofertę oraz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządza się, pod rygorem 

nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym oraz przekazuje w oryginale; 

1.2. Oświadczenie Wykonawcy, podwykonawców i innych podmiotów, na których zdolnościach 

lub sytuacji polega Wykonawca, składane w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazuje w oryginale; 

1.3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w SIWZ, 

sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi stron stosunku zobowiązaniowego oraz 

przekazuje w oryginale; 

1.4. pełnomocnictwa sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje 

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazuje w oryginale lub elektronicznej 

kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 

1.5. inne oświadczenia lub dokumenty niż wymienione w pkt 1.1.-1.4, dot. Wykonawcy, 

podwykonawców i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazuje w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

2. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne 

dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały 

sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać 

elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.  

3. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 

opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio 

przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej 

kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.  
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4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

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

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które 

każdego z nich dotyczą.   

5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 

następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.   

6. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 

wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w 

tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego 

się wspólnie z nim  o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 

na zadanie: w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

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

a. pieniądzu,   

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,   

c. gwarancjach bankowych,  

d. gwarancjach ubezpieczeniowych,  

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U.2019 

poz. 310 z późn. zm.).  

4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:  

Bank Pekao SA I Oddział w Mielcu 11 1240 2656 1111 0010 5723 3184 

Dowód wpłaty wadium należy oznaczyć: „Wadium dot. przetargu na dostawę paliw,  nr sprawy 

1/MKS/P/2019 ”  

5.  W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca winien dokonać przelewu 

pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie 

pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym 

Zamawiającego.  

6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa Ustawa. 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ   

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.   

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofert, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.   

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

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

przedłużony okres związania ofertą.  Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 

po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  
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4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
3. Oferta powinna być złożona w języku polskim i musi być czytelna, zgodnie z wytycznymi 

rozdziału VIII niniejszego SIWZ. 
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  
5. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu  

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2019 poz. 1010 ) jeśli 

Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane  

i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku z oznaczeniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa”, 

oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

8. Zamawiający wymaga, aby w postaci elektronicznej, pod sankcją nieważności, został złożony 

wypełniony Formularz Ofertowy wraz z wymaganymi do niego załącznikami.  

9. Wszystkie pełnomocnictwa, które Wykonawca załączy do oferty, należy złożyć w oryginale lub 

kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa. 

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty.  

11. Wykonawca ma prawo przez upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez wycofanie oferty.  

12. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 
pkt. 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art.89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp). 

13. Oferty odrzucone nie będą poddane ocenie. 
 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Miejsce i termin składania ofert:  

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Miniportalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) do dnia 

15.01.2020 roku do godziny 900. 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.01.2020 roku o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w Mielcu,  

ul. Moniuszki 12,  w świetlicy. 

3. Tryb otwarcia ofert:  

1) Otwarcie ofert jest jawne,  

2) Otwarcie ofert następuje poprzez użyciu aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 

prywatnego,  
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3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

4) W trakcie otwarcia ofert, Zamawiający podaje imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres 

(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, 

terminu wykonania zamówienia publicznego, warunki płatności zawartych w ofercie; 

informacje te odnotowane są w protokole postępowania.  

5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach.  

4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji, o których mowa w ppkt.3.5). SIWZ przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

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

ust 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ). 

 

XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,                        

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, z dokładnością do 1 grosza, to znaczy z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu Ofertowym, którego 

wzór stanowi Załącznik nr  1 do SIWZ. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia 

między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w szczególności związane z 

dostawą, ubezpieczeniem oraz opłatami celnymi i podatkami, obsługą przez pracowników stacji 

paliw. 

5. Wykonawca zobowiązany jest podać jednostkową cenę brutto za 1 litr oleju napędowego 

obliczoną w następujący sposób:  

a)  od jednostkowej ceny brutto 1 litra oleju napędowego, obowiązującej na dzień 04.12.2019 r. 

podanej przez Polską Izbę Paliw Płynnych tj. 5,07. zł, odejmuje się kwotę wyliczoną na podstawie 

stałego i niezmiennego procentowego upustu zaoferowanego przez Wykonawcę, następnie 

podaje się łączną wartość brutto dla przewidywanej ilości paliwa – zgodnie z formularzem 

„Oferta”. 

b) Cena o której mowa w pkt. a) zawiera podatek VAT.  

6. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 

cen. 

7. 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.   
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8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe,                                      

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. Zasady poprawiania omyłek określone zostały w art. 87 ust. 2 

Prawa zamówień publicznych.  

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Dokonując wyboru oferty – Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium – ocenionym 

wg podanych niżej zasad: 

Lp. Kryterium Waga 

1 Cena brutto (C) 60% 

2 
Odległość stacji paliw wyznaczonej do realizacji zamówienie 
od bazy Zamawiającego (O) - związana z kosztem dojazdu 

30% 

3 Termin zapłaty (T) 10% 

 

2. Punktacja za kryterium „Cena brutto (C)”; oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość 

punktów C=60, pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalne do najtańszej wg poniższego 

wzoru: 

  

   Cena oferty najkorzystniejszej                                      

C =               -------------------------------------------------    x     100     x    60 %          

        Cena oferty badanej 

Gdzie: 

C – ilość punktów za cenę 

3. Punktacja za kryterium „Odległość stacji paliw wyznaczonej do realizacji zamówienia od bazy 

Zamawiającego” (O).  Maksymalna ilość punktów w kryterium wyniesie 30 przy czym wszystkim 

Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 

(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów według wzoru poniżej. Wynik będzie traktowany jako 

wartość punktowa oferty.  

                      30  
O =     -------------------------  
                  (Osp +1)  
Gdzie:  

O – ilość punktów wg kryterium odległości stacji paliw od i do bazy Zamawiającego  
Osp – odległość stacji paliw wyznaczonej do realizacji zamówienia od bazy Zamawiającego podana 
w kilometrach zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. 
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4. Punktacja za kryterium „Termin zapłaty”: oferta z najdłuższym terminem otrzymanych punktów w 

ramach tego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów, T=10. Wartość punktową w kryterium 

Zamawiający będzie ustalał zgodnie z poniższym: 

 

14 dni – 10 pkt 

10 dni – 5 pkt 

7 dni – 0 pkt 

 
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów przyznanych wg 

wzoru: 

Pkt = C +  O + T 

 

6. W toku dokonywanej oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert zgodnych z art. 87 pkt. 1 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom Zamawiającego i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryteria wyboru. 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zgodnie z przepisami ustawy. 

2. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy.   

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, 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.  

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 

o których mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.   

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.   

6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to 

Zamawiający może zażądać przed podpisaniem Umowy przedłożenia umowy regulującej ich 

współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno 

w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków 

Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.  

7. 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.   

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.  

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 

WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH   

1. Projekt umowy jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

danych zawartych w ofercie. 

XVIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA . 

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień 

publicznych, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z ustawą czynności Zamawiającego podjętej                           

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

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

5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

4.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej. 

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia.  

XIX KLAUZULA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH  

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

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

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

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

że: 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z 

o.o., 39-300 Mielec,  ul. Moniuszki 12 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w MPGK Sp. z o.o. jest wyznaczony przez administratora 

Inspektor Ochrony Danych, kontakt: iod@mks-mielec.pl, numer telefonu: 17 583 16 69 

3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  Dostawę oleju 

napędowego poprzez tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów Miejskiej Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu (Znak sprawy: 1/MKS/P/2019) prowadzonym w trybie  

przetargu nieograniczonego; 

4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

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

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 
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5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

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

6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy 

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Wykonawca posiada: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Dotyczących Wykonawcy; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Wykonawcy danych osobowych  przy czym 

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; 

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

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO przy 

czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca 

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

• Wykonawcy nie przysługuje: 

- 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 danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.  

1. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

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

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 

postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w 

szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio 

pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 

zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 

informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje 

Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej 

jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca 

wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby 
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trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu. 

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu 

obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Zamawiający 

informuje, iż treść oświadczenia została ujęta przez Zamawiającego we wzorze Formularza 

Ofertowego. 

 

Załączniki do SIWZ:  

Załącznik nr 1 – Oferta 

Załącznik nr 2 – Projekt umowy 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczonego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, 

Załącznik nr 5 - Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu 

Załącznik nr 6 - Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych 

Załącznik nr 7 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia  
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Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy  

 

OFERTA 

na dostawę oleju napędowego poprzez tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów 

Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu 
 

I. Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa:     ............................................... 

Siedziba: ................................................  

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

Numer telefonu:  ……........................................   

Numer faksu:   ……. ......................................  

Numer REGON:   ................................................ 

Numer NIP:   ................................................  

II. Dane dotyczące zamawiającego:  

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu  
ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec  
tel. 17 583 77 33 , fax 17 586 42 51 
e-mail: sekretariat@mks-mielec.pl  
 

III. Zobowiązania wykonawcy:  

1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: „Dostawę oleju napędowego poprzez 

tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. 

w Mielcu”, oferuję wykonanie zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z SIWZ  na następujących 

warunkach: 

Przedmiot 

zamówienia  
Cena brutto  

za 1 litr ON [zł] 

Upust 

[%] 

Cena brutto  
za 1 litr ON  

po zastosowaniu 
upustu [zł] 
(poz. 2-3) 

Szacunkowa 

ilość ON w 

okresie 

realizacji 

zamówienia [l] 

Łączna cena 

brutto [zł] 

(poz. 5x6) 

Podatek 

VAT 

[zł] 

(zawarty 

w poz. 7) 

1 2 3 5 6 7 8 

OLEJ 

NAPĘDOWY 

(ON) 

5,07   500 000  

 

 

mailto:sekretariat@mks-mielec.pl
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Całkowita cena dostawy w zł (w tym: VAT) wynosi:………………………………………………………………………….… 

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..) 

2. Do ustalenia wartości zamówienia przyjęto jako bazową średnią cenę detaliczną (brutto) oleju 

napędowego obowiązującą na dzień: 04.12.2019 r. publikowaną przez Polską Izbę Paliw Płynnych 

(PIPP). 

3. Oświadczamy, że tankowanie oleju napędowego będzie realizowane na stacji paliw, znajdującej się 

w Mielcu pod adresem: ............................................................................................................... 

4. Oświadczamy, że wymieniona w pkt. 3 stacja paliw znajduje się w odległości ........... km od Zajezdni 

MKS przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu. Stacja paliwa spełnia następujące warunki techniczne: 

a. Jest dostępna przez 24 godz./dobę, przez wszystkie dni tygodnia. 

b. Jest zaopatrzona w system monitoringu prezentujący obraz z obrębu dystrybutorów  

z których będą tankowane autobusy zamawiającego. 

c. Posiada minimum 2 stanowiska przeznaczone do jednoczesnego tankowania autobusów.  

d. Posiada parking dla oczekujących autobusów mieszczący co najmniej 3 pojazdy  

12 metrowe w jednym czasie.  

e. Posiada przystosowane dla pojazdów typu autobus wjazdy do oraz wyjazdy ze stacji paliw 

na publicznie dostępną drogę nie powodując utrudnień w ruchu drogowym (płynny wjazd 

i wyjazd autobusu nie wymagający dodatkowych manewrów). 

 

5. Upust cenowy dla oleju napędowego ON wynosi .............. %. 

Upust cenowy oznacza stały upust od każdego litra zakupionego po dziennej cenie sprzedaży 
paliwa,  zaoferowany przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy. W przypadku braku 
wypełnienia pola dot. upustu cenowego Zamawiający uznaje, że Wykonawca przyjął wysokość 
upustu na poziomie 0%. 
 

6. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do ……….. dni od daty 

prawidłowo wystawionej faktury.   

7. Termin realizacji zamówienia wynosi:  12 miesięcy tj. od 1.03.2020 do 28.02.2021 r. 

8. Wykonanie przedmiotu zamówienia.  

Będziemy*/ Nie będziemy* korzystać z podmiotów udostepniających swoje zasoby.  

Zamówienie zobowiązujemy się wykonać sami*/ Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić 

podwykonawcom* (* niepotrzebne skreślić) 

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

IV. Oświadczam, że  
1. Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń 

oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.  
2. Uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
3. Załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przeze mnie 

zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.  

4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
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5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami / 
wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
załącznikach do niej. 

 

V. Osobą uprawniona do kontaktów z Zamawiającym jest  ...........................................................,  

tel. ........................................................, e-mail ………………………………..........................................  

VI. Zwrot wadium  

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu prosimy dokonać na rachunek bankowy:  

Bank  .........................................................................................................................................................,  

Nr rachunku .............................................................................................................................................. 

VII. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

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

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu***(*** w 

przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 

13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa - treść powyższego 

zapisu proszę wykreślić). 

VIII. Inne informacje Wykonawcy....................................................................................................... 

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

 

…………………………… (miejscowość), dnia …………………    

 

Formularz podpisany elektronicznie 

      

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy 

 

UMOWA 

Zawarta w dniu............roku w Mielcu pomiędzy:  

Miejską Komunikacją Samochodową Sp. z o.o. z siedzibą w: 39-300 Mielec , ul. Moniuszki 12, wpisaną 
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042790., NIP 817-13-58-818, REGON 
690455083, kapitał zakładowy 3 656 000 zł, reprezentowanym przez:  

Ewę Garncarz - Prezesa Zarządu, zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a:  

 firmą: 
………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….... 
reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………………………………... Zwanym 
dalej „Wykonawcą”,   

W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w przedmiocie: Dostawa oleju 
napędowego poprzez tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów Miejskiej Komunikacji 
Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu ( Znak sprawy: 1/MKS/P/2019 ) w trybie przetargu 
nieograniczonego sektorowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, została zawarta Umowa, następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa poprzez tankowanie na stacji paliw 
Wykonawcy oleju napędowego w planowanej ilości 500 000 litrów z przeznaczeniem do pojazdów 
należących do Zamawiającego tj.: 

a. Autobusów komunikacji miejskiej w ilości 35 szt. tj.: 

- 12 metrowych – 7 szt.,  

- 8,9 – 10,5 m - 27 szt.,  

- 7,5 m - 1 szt.,  

b. Samochodów: pomoc drogowa – 1 szt., ciężarowy – 2 szt. 

2. Wykaz pojazdów z numerami rejestracyjnymi stanowi załącznik nr 3 do umowy.  

3. Wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 
2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 23.10.2015, poz. 1680), 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości 
paliw ciekłych (tekst jednolity Dz.U. 2017 r., poz. 247),  oraz zgodne z Polską Normą (PN) o 
parametrach nie gorszych niż według Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06 dla oleju 
napędowego. Rodzaj paliwa dostosowany do okresu ich stosowania: w okresie letnim tzw. paliwo 
letnie, a w okresie zimowym tzw. paliwa zimowe. Wykonawca przedstawi na stacji paliw 
dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego. 

4. W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania Umowy, Wykonawca 
dostosuje jakość paliw do nowych norm. 
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5. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesje w zakresie obrotu paliwami objętymi 
niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo 
energetyczne - tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm ). 

6. Wykonawca zapewni zamawiającemu ciągłość dostaw oleju napędowego na stacji paliw położonej 
na terenie miasta Mielca przy ul. …………………………………………. , we wszystkie dni miesiąca w tym 
soboty i niedziele i święta przez 24 godz. na dobę .  

7. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Olej 
napędowy będzie tankowany codziennie w ilości ok 1 700 litrów w dni robocze (od poniedziałku 
do piątku), 1000 litrów w soboty, 500 litrów w niedziele i dni świąteczne (za wyjątkiem 1 listopada 
– ok 1500 l.). Wykonawca gwarantuje minimalny określony powyżej poziom paliwa (ON), dla 
potrzeb Zamawiającego. 

8. Pojazdy będą tankowane przez Wykonawcę według zasady do pełnego zbiornika znajdującego się 
w pojeździe.  

9. Wykonawca będzie sporządzał codziennie zestawienie zrealizowanych tankowań oleju 
napędowego, oddzielnie dla autobusów i oddzielnie dla pozostałych pojazdów zawierające: datę, 
godzinę, cenę brutto bez upustu za jeden litr ON,  ilość i rodzaj paliwa, nr rej pojazdu, nr boczny 
autobusu, podpis wydającego paliwo, podpis kierowcy. Do każdego tankowania wystawiony 
będzie dokument WZ. 

10. Wykonawca będzie zobowiązany do wpisania w karcie drogowej ilości zatankowanego paliwa i 
potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem.  

11. Dzienne zestawienia sprzedaży i WZ będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury.  

12. Określone przez Zamawiającego ilości paliwa stanowią szacunkową ilość i nie mogą stanowić 
podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu 
niezrealizowania maksymalnej wartości umowy lub zakupu mniejszej ilości paliwa w okresie jej 
obowiązywania.  

13. Integralną częścią niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz  
z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy 

 

§ 2. 

Termin wykonania 

Umowa zostaje zwarta na okres 12 miesięcy od 01.03.2020 do 28.02.2021  r.  

 

§ 3. 

Wartość umowy 

1. Szacowana wartość całej dostawy poprzez tankowanie pojazdów przy uwzględnieniu  
planowanego zapotrzebowania na okres od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r. wynoszącego 500.000 
litrów oleju napędowego na dzień złożenia oferty po uwzględnieniu upustu wynosi :   

 

Łączna cena BRUTTO …………………………… zł (słownie złotych: …………………………………………………..)    

w tym podatek VAT ……………………..……… zł (słownie złotych: …………………………………………………..) 
 

2. Szacowana wartość dostawy, o której mowa w ust. 1 obliczona została w następujący sposób:  
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a) od jednostkowej ceny brutto 1 litra oleju napędowego, obowiązującej na dzień 04.12.2019 r. 
podanej przez Polską Izbę Paliw Płynnych tj. 5,07. zł, odejmuje się kwotę wyliczoną na 
podstawie stałego i niezmiennego procentowego upustu zaoferowanego przez Wykonawcę, 
następnie podaje się łączną wartość brutto dla przewidywanej ilości paliwa. 

b) Cena o której mowa w pkt. a) zawiera podatek VAT.  

3. Ceny za olej napędowy będą naliczane wg cen powszechnie obowiązujących w dniu  sprzedaży 
pomniejszonej o upust przyznany w ofercie przez Wykonawcę.  

4. Wielkość upustu wynosząca ………. % określona przez Wykonawcę w OFERCIE jest ustalona na okres 
ważności umowy i nie podlega zmianom. Upust naliczany jest każdorazowo jako % od ceny 
jednostokowej brutto obowiązującej w danym dniu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do stosowania konkurencyjnych cen 
brutto bez upustu w stosunku do innych stacji na terenie miasta Mielca, a ponadto bez 
uzasadnionej przyczyny nie zmieni relacji tych cen. 

6. W przypadku uzasadnionych podejrzeń Zamawiającego, że cena stosowana przez Wykonawcę nie 
jest konkurencyjna, Zamawiający wzywa Wykonawcę do przedłożenia wyjaśnień potwierdzających 
stosowane ceny. 

 

§ 4. 

Sposób realizacji 

1. Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego, przedstawić dokument o jakości 
dostarczanego paliwa, sporządzony przez uprawnione laboratorium. Dokument musi zawierać 
oznaczenia parametrów fizyko-chemicznych, musi być zaopatrzone w datę wykonania badań oraz 
zawierać podpisy upoważnionych osób uwierzytelniających powyższe dane. Dokument 
laboratoryjny powinien dotyczyć paliwa, które będzie tankowane do pojazdów Zamawiającego. Za 
jakość paliwa odpowiada Wykonawca. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania badania spełniania przez paliwa 
obowiązujących norm we własnym zakresie. W przypadku ustalenia nie spełnienia przez paliwa 
wskazanych norm, Zamawiający będzie uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od Umowy 
z winy Wykonawcy oraz obciążenia Wykonawcy kosztem badania. Prawo do odstąpienia od umowy 
przysługuje Zamawiającemu do końca okresu wskazanego w § 2. 

3. W przypadku, gdy sprzedany przez Wykonawcę olej napędowy nie będzie spełniać warunków 
jakości zamówienia (ilości i rodzaju), zamówienie nie zostanie zrealizowane, a ewentualne szkody 
powstałe z tego tytułu pokryje wykonawca. 

4. Wykonawca gwarantuje ciągłą dostępność paliwa w ilościach określonych w umowie jako limit 
dzienny.  W razie stwierdzenia braku zapewnienia niezbędnej dla zamawiającego ilości paliwa w 
danym dniu Zamawiający ma prawo nabyć paliwo u innego sprzedawcy oraz ma prawo obciążyć 
Wykonawcę ewentualnymi kosztami związanymi z niezrealizowaniem usług z zakresu komunikacji 
miejskiej i innych.      

5. W przypadku ewentualnego zastrzeżenia Zamawiającego dotyczącego jakości dostarczanego oleju 
napędowego Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań, w przypadku wyników 
potwierdzających zastrzeżenia lub wskazujących że paliwo nie spełnia norm jakościowych koszt 
poniesie Wykonawca, a w przypadku, gdy zastrzeżenie okaże się nieuzasadniane kosztami badań 
zostanie obciążony Zamawiający. 

 

 



29 
 

§ 5. 

Rozliczenia i warunki płatności 

1. Wykonawca będzie wystawiał faktury za sprzedane paliwo co 7 dni. Podstawą do wystawienia 
faktury będą dzienne zestawienia sprzedaży i dokument WZ. 

2. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 
……….. dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.   

3. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe:  

- 1 – 7 dnia danego miesiąca 

- 8 – 14 dnia danego miesiąca 

- 15 – 21 dnia danego miesiąca 

- 22 – do końca ostatniego dnia danego miesiąca.  

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia 
faktury bez podpisu odbiorcy. 

 

§ 6 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Strony ustalają kary umowne od Wykonawcy na rzecz Zamawiającego:   

a) za każdy stwierdzony brak dostępności paliwa - w wysokości 100 % wartości zakupionego u 
innego Sprzedawcy paliwa, 

b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% szacunkowego 
wynagrodzenia brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną w wysokości 10% ceny Umowy, za odstąpienie od 
Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym 
Zamawiającego. 

3. Niezależnie od kar Umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 
na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Roszczenie o zapłatę kar 
umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej umowie podstaw do 
ich naliczenia. Zamawiający może potrącić należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia za 
dostawę paliwa. 

4. Do końca terminu o którym mowa w § 2 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy w przypadku gdy:  

1) Wykonawca pomimo 2-krotnych pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego wykonuje 
dostawy wadliwie, niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz 
warunkami niniejszej umowy, w tym stosuje ceny niekonkurencyjne, a także nie reaguje na 
polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 
w terminie 14 dni od terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.  

2) Zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszeniu upadłości lub zostanie rozpoczęta procedura 
likwidacji firmy Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w 
terminie natychmiastowym.  

3)  Wykonawca utracił koncesje na obrót paliwami. Zamawiającemu przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy w terminie natychmiastowym. 
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4) Zaprzestania świadczenia dostaw. 

5. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami jakościowymi sprzedanego paliwa.  

6. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy niekorzystnych dla 
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy , chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

7. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie, pod 
rygorem nieważności.  

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

9. W  przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.   

10. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 8. 

Ubezpieczenia 

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w okresie 
realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 9 

Ochrona danych 

1. Strony wzajemnie oświadczają, że dane osobowe udostępnione drugiej Stronie zgodnie z Umową 
lub w związku z jej realizacją, przetwarzane są przez każdą ze Stron na potrzeby wykonywania 
Umowy, przez okres jej trwania, z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania 
dokumentacji – w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  
 i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119   
z 4.5.2016, s.1, z późn. zm.), zwanym dalej „RODO”.  

2. Strony zobowiązują się do wykonywania wobec osób, których dane udostępniły drugiej Stronie, 
obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO.    

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy. 

4. Jeżeli w związku z przekazaniem danych osobowych drugiej stronie umowy konieczne będzie 
podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych strony zobowiązują się do jej 
podpisania 

§ 10. 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający może dokonać zmian w treści zawartej umowy zgodnie z zapisami art. 144 ustawy 
Pzp.  
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2. Zmiana zapisów umowy może być inicjowana przez Zamawiającego i Wykonawcę z zachowaniem 
formy pisemnej. Żądanie zmiany zapisów umowy winno zostać udokumentowane właściwym 
uzasadnieniem.  

§ 12. 

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 
rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu 
będą rozstrzygane przez Sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie zapisy 
SIWZ, oferta, przepisy kodeksu cywilnego, prawo zamówień publicznych. 

 

§ 13. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

 

 
 

           Zamawiający         Wykonawca 

 

  ........................................                       .................................. 

 
Załączniki do umowy: 
1. SIWZ wraz z załącznikami 
2. Oferta Wykonawcy 
3. Wykaz pojazdów z numerami rejestracyjnymi   
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

…………………………………. 

      Pieczęć Wykonawcy 

 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ / INFORMACJA O BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju 

napędowego poprzez tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów Miejskiej Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu:  

 
ja/my (imię nazwisko) ……………………………………………………………………………………....................................... 

................................................................................................................................................................... 

reprezentując firmę (nazwa firmy)............................................................................................................  

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

 * Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wraz z następującymi podmiotami: 

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

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

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

4. ……………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

* Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie należy do grupy kapitałowej 

*zaznaczyć właściwe 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji.  

 

................................................................... 

(Miejscowość, data)  

Formularz podpisany elektronicznie 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

…………………………………. 

      Pieczęć Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku orzeczonego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych  

z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - na dostawę oleju 

napędowego poprzez tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów Miejskiej Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu:  
 

ja/my (imię nazwisko) ……………………………………………………………………………………....................................... 

................................................................................................................................................................... 

reprezentując firmę (nazwa firmy)............................................................................................................  

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

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, iż wobec mnie 

/nas nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.  

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

 

................................................................... 

(Miejscowość, data)  

 

Formularz podpisany elektronicznie 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

...........................................                                                                                                   

(pieczęć Wykonawcy)  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu 

z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Prawo zamówień publicznych  

z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - na dostawę oleju 

napędowego poprzez tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów Miejskiej Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu:  
 

ja/my (imię nazwisko) ……………………………………………………………………………………....................................... 

................................................................................................................................................................... 

reprezentując firmę (nazwa firmy)............................................................................................................  

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

 jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, iż wobec 

mnie /nas nie wydano* prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo  

 wydano* prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy Pzp przedstawiamy w 

załączeniu dokumenty potwierdzające dokonanie płatności ww. należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.  

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

*właściwe zaznaczyć 

 

...................................................................  

(Miejscowość, data)  

Formularz podpisany elektronicznie 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

...........................................                                                                                                   

(pieczęć Wykonawcy)  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie  
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - na dostawę oleju 

napędowego poprzez tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów Miejskiej Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu:  
 

ja/my (imię nazwisko) ……………………………………………………………………………………....................................... 

................................................................................................................................................................... 

reprezentując firmę (nazwa firmy)............................................................................................................  

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

 

oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 
 
 
...................................................................  

(Miejscowość, data)  

Formularz podpisany elektronicznie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16793992

