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1. Zamawiający.
1.1. Nazwa Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
1.2. REGON: 001128498
1.3. NIP: 8270008783
1.4. Adres: ul. Garncarska 18, 98-290 Warta
1.5. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie, i na której będą dostępne
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:
https://gimwarta.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
oraz poczty elektronicznej patryk.polowczyk@zgkimwarta.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia i inne informacja dotyczące postepowania.
2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie podstawowym z negocjacjami
fakultatywnymi na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych.
2.2 Rodzaj zamówienia – dostawa.
2.3 Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, zastosowane jest
pojęcie „ustawa” lub „Pzp.”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
2.4 Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks
cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
2.5 Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich
mowa w art. 3 ustawy Pzp.
2.6 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2.7 Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
2.8 Zamawiający nie przewiduje postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
2.9 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
2.10 Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Podział niniejszego zamówienia na
części przyczynić mógłby się do wystąpienia nadmiernych trudności technicznych oraz kosztów
wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących
poszczególne części zamówienia mogłaby niekorzystnie wpłynąć na jego właściwą realizację.
2.11 Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
2.12 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
2.13 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2.14 Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej SWZ - części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
2.15 Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa oleju napędowego i benzyny 95 Pb do
napędu samochodów, ciągników i innego sprzętu posiadanego przez ZGKiM w Warcie.
3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę bezgotówkową w transakcji zakupu paliwa do pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń Zamawiającego w stacjach położonych nie więcej niż
11 km. od siedziby Zamawiającego.
3.3 Tankowanie odbywać się będzie bezpośrednio do pojazdów Zamawiającego.
3.4 Rodzaje i przewidywane zapotrzebowanie na paliwo objęte zamówieniem:
Olej Napędowy
80 000 l
Benzyna bezołowiowa 95 (Pb95)
3 000 l
3.5 Podane powyżej ilości odnoszące się do poszczególnych paliw, których dotyczy przedmiot zamówienia są ilościami szacunkowymi, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się do
elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone ilościowo dostawy.
3.6 Dostawy odbywać się będą poprzez sukcesywne tankowanie do pojazdów i maszyn oraz kanistrów.
3.7 Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość sprzedawanego paliwa zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, ustawy z dnia 25.08.2016r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliwa, Ustawy z dnia 6 czerwca 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
3.8 Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi odpowiednie dokumenty dotyczące
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świadectwa jakości dostarczonych paliw.
3.9 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania paliw właściwych dla aktualnego sezonu (paliwa
letnie i zimowe).
3.10 Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od zawarcia umowy do wyposażenia Zamawiającego w dokument umożliwiający bezgotówkowe tankowanie pojazdów zgodnie z wykazem pojazdów, maszyn i urządzeń przekazanym przez Zamawiającego wraz z zawartą umową.
3.11 Zamawiający wymaga, aby faktury za bezgotówkowe transakcje tankowania, wystawiane były
przez Wykonawcę dwa razy w miesiącu z terminem płatności 21 dni od dnia wystawienia Zamawiającemu faktury przy czym:
3.11.1 za okres od 01 do 15 dnia miesiąca – po 15 dniu miesiąca;
3.11.2 za okres od 16 do ostatniego dnia miesiąca – po ostatnim dniu miesiąca.
3.12 Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy zbiorczy wykaz wszystkich dokonanych operacji tankowania pojazdów Zamawiającego w okresie za który wystawił fakturę. Wykaz powinien zawierać
m.in.:
3.12.1 datę tankowania;
3.12.2 ilość zatankowanego paliwa, cena, wartość;
3.12.3 nazwę pojazdu i nr rejestracyjny, nazwę maszyny lub urządzenia zgodnie z wykazem
pojazdów, maszyn i urządzeń przekazanym Wykonawcy;
3.12.4 potwierdzenie wykonanego tankowania w formie podpisu pracownika Zamawiającego
upoważnionego do tankowania.
3.13 Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:
3.13.1 Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostaw, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz wymaganej przez Zamawiającego jakości paliw.
3.13.2 Spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających
z obowiązujących przepisów prawa.
3.13.3 Ponoszenie odpowiedzialności za szkody, straty w materiałach i sprzęcie spowodowane
przez niego przy wypełnianiu zobowiązań określonych w umowie w trakcie realizacji
zamówienia.
3.13.4 Ponoszenie odpowiedzialności i wszelkich kosztów z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie
realizacji dostaw, objętych umową.
3.14 Zamawiający dokonał należytej staranności podczas sporządzania opisu przedmiotu zamówienia celem wyeliminowania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, jednak w przypadku gdy jakikolwiek zapis, który może wskazywać
powyższe został pominięty przez Zamawiającego podczas sporządzania OPZ informuję, że celem owego zapisu nie jest uprzywilejowanie konkretnego Wykonawcy i w takim przypadku należy zastosować rozwiązanie równoważne o nie gorszych parametrach niż wskazane.
3.15 Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych
i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne z opisywanymi.
3.16 Wspólny Słownik Zamówień: 09100000–0 Paliwa; 09132100-4
Benzyna
bezołowiowa;
09134100–8 Olej napędowy.
4. Wizja lokalna.
4.1 Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej, z zastrzeżeniem,
że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej i tym samym Zamawiający nie narusza art. 131 ust. 2 ustawy Pzp ustalając termin składania ofert tożsamy z minimalnym terminem
składania ofert określonym w ustawie Pzp.
5. Termin wykonania zamówienia.
5.1 Planowany termin realizacji zamówienia od podpisania umowy od 01.01.2022 r. do 31 grudnia
2022 roku.
6. Warunki udziału w postepowaniu.
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
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spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.
6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
6.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na wykonanie działalności
gospodarczej w zakresie dystrybucji i obrotu paliwami ciekłymi (wymagana na podstawie
art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne..
6.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
6.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
6.3 Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
6.4 Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7. Podstawy wykluczenia z postępowania.
7.1 Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy), z postepowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi przynajmniej
jedna z okoliczności określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy.
7.2 Na podstawie art. 109 ust. 1 z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności określonych w art.
109 ust. 1 pkt 4, 8-10 Pzp.
7.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 110
ust. 2 Pzp.
7.4 W przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu zamówienia nie zakłóci konkurencji.
7.5 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7.6 Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postepowania.
7.7 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
8. Podmiotowe środki dowodowe – oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia.
8.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
8.2 Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 stanowią wstępne potwierdzenie,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.3 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia.
8.4 Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, o których mowa powyżej obejmują:
8.4.1 oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
roku o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o

5

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do
tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
8.4.2 odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji;
8.4.3 oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez
Zamawiającego, w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109
ust. 1 pkt. 1,4 i 8-10 ustawy Pzp; Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
8.4.4 aktualną koncesja na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji i obrotu
paliwami ciekłymi (wymagana na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo
energetyczne.
8.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast:
8.4.5.1 odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 8.4.2 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
8.4.5.1.1 nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami
nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on
w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
8.4.6 Dokumenty, o których mowa w 8.4.5.1.1 SWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed ich złożeniem.
8.4.7 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 8.4.5.1 SWZ zastępuje się je odpowiednio w całości
lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia pkt 8.4.5 SWZ stosuje się.
8.4.8 Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski.
8.4.9 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
8.4.9.1 może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
8.4.9.2 podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
8.4.10 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
8.4.11 W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności
przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
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9. Poleganie na zasobach innych podmiotów.
9.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
9.2 W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji
którego te zdolności są wymagane.
9.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując Zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
9.4 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
9.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajdą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.6 UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
9.7 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawi, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w pkt 8 SWZ.
10. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Spółki cywilne, konsorcja).
10.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być
załączone do oferty.
10.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
10.4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
11. Dokumenty składane wraz z ofertą (załącznik nr 1 do SWZ).
11.1 Oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
11.2 Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika ze złożonych dokumentów, do
oferty dołączyć należy stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej notarialnie;
11.3 Pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa
powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np.
podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie
oświadczeń woli i wiedzy itp.;
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11.4 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia - jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów – załącznik nr 3 do SWZ;
11.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 7 do
SWZ).
12. Przedmiotowe środki dowodowe.
12.1 Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
13. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie
komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
13.1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazywane są, pod rygorem nieważności przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Warta https://gimwarta.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
13.2 Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy
pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych
przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Warta ma
dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności
pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym
w pozostałych obszarach.
13.3 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. 2020 poz.2452).
13.4 Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy
Przetargowej
dostępne
są
pod
adresem
https://gimwarta.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
13.5 Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne
13.6 Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej:
13.6.1 Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest
prawidłowe
złożenie
na
Platformie
dostępnej
pod
adresem
https://warta.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz
znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.
13.6.2 Instrukcja złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu
dostępna jest na stronie https://gimwarta.logintrade.net/rejestracja/
w zakładce
INSTRUKCJE plik Udział w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 Pzp..
13.6.3 Wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:
13.6.3.1
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
 Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer11,
 Google Chrome 31
 Mozilla Firefox 26
 Opera 18
13.6.4 Pozostałe wymagania techniczne:
 dostęp do sieci internet;
 obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
 włączona obsługa JavaScript;
 zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
 zainstalowany Acrobat Reader;
 zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6
Update 24 lub nowszy.
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13.7 W razie jakichkolwiek problemów należy korzystać ze wsparcia technicznego dla
Wykonawców: Helpdesk Logintrade+48 71 787 35 34, helpdesk@logintrade.net dostępnego
poniedziałek-piątek godz. 8:00-16:00
13.8 Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: Zamawiający rekomenduje stosowanie
formatu .pdf. Jednak Wykonawca może przygotować ofertę w każdym innym formacie
zgodnym z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”
13.9 W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatów: .zip, .7Z. Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną
uznane za złożone nieskutecznie.
13.10 W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
13.11 Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na
ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
13.12 Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym.
13.13 Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym
i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
13.14 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
13.15 Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
13.16 Kodowanie i oznaczenie czasu przekazywania danych
13.16.1 Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania
danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez
Wykonawcę.
13.16.2 W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas
przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę
Przetargową.
13.16.3 W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się
poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, która jest wysyłana
automatycznie do Wykonawcy po złożeniu oferty, dokumentu. Wiadomość otrzymuje
Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po kliknięciu w ikonę „Złóż
ofertę”.
14. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.
14.1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
14.2 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane są, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
14.3 Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za
pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Warta https://gimwarta.logintrade.net/ .
Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed
upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi
fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
14.4 Osoba wskazana do porozumiewania się z wykonawcami: Patryk Polowczyk e-mail
patryk.polowczyk@zgkimwarta.pl
14.5 Zamawiający nie planuje zwoływania zebrania Wykonawców.
14.6 Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z
Wykonawcami - niż wskazany w SWZ.
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15. Udzielanie wyjaśnień treści SWZ
15.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zapytanie należy
przesłać za pośrednictwem Platformy.
15.2 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania
ofert.
15.3 Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, przedłuża termin składania ofert o czas
niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami
niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
15.4 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
15.5 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 15.2.
15.6 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
15.7 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.
15.8 W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od
wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie
ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
15.9 Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której
została udostępniona SWZ.
15.10 W przypadku, gdy zmiana SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu ,
zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia.
16. Wymagania dotyczące wadium.
16.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
17. Termin związania ofertą
17.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 01.01.2022 r.
17.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
17.3 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
17.4 Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w pkt 17.3, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
oferta.
17.5 Odmowa wyrażenia zgody, o którym mowa w pkt. 17.3, powoduje odrzucenie oferty
Wykonawcy.
18. Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert i dokumentów wymaganych przez
Zamawiającego
18.1 Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami oraz załącznikami
składającymi się na specyfikację warunków zamówienia.
18.2 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz
każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz
z tłumaczeniem na język polski.
18.3 Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym (zaawansowany
podpis elektroniczny) lub podpisem zaufanym (profil zaufany) pod rygorem
nieważności.
18.4 Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik
nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez
Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje
wymagane we wzorze.
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18.5 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż
jedną ofertę, zostaną odrzucone.
18.6 Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w
SWZ.
18.7 Wykonawca posiadający konto na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod
adresem https://gimwarta.logintrade.net/ ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania
oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadanie pytań do treści SWZ oraz
komunikację z zamawiającym w pozostałych obszarach.
18.8 Zasady
rejestracji
na
platformie
dostępne
są
na
stronie
https://gimwarta.logintrade.net/rejestracja/ w zakładce INSTRUKCJE plik Rejestracja
Wykonawcy na Platformie.
18.9 Zasady przygotowania i złożenia oferty za pośrednictwem Platformy. Instrukcja złożenia oferty
środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu dostępna jest na stronie
https://gimwarta.logintrade.net/rejestracja/ w zakładce INSTRUKCJE plik Udział w trybie
podstawowym bez negocjacji
18.10 Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania w
przypadku wycofania oferty dostępny jest na stronie https://gimwarta.logintrade.net/rejestracja/
w zakładce INSTRUKCJE plik Udział w trybie podstawowym bez negocjacji.
18.11 W razie jakichkolwiek problemów należy korzystać ze wsparcia technicznego dla
Wykonawców: Dział Helpdesk Logintrade +48 71 787 35 34, helpdesk@logintrade.net
dostępnego w dniach poniedziałek-piątek 8:00-16:00
19. Termin składania i otwarcia ofert.
19.1 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.12.2021 r. do godz. 11.00
19.2 Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Warta
https://gimwarta.logintrade.net/ .
19.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2021 r. o godz. 12:00 poprzez odszyfrowanie wczytanych
na Platformie ofert.
19.4 Otwarcie ofert jest niejawne.
19.5 W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia
ofert w terminie określonym w pkt. 19.3, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu
awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
19.6 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
19.7 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
19.7.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
19.7.2 cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
20. Opis sposobu obliczania ceny
20.1 Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
20.2 Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SWZ powinien w
zaproponowanej cenie uwzględnić wszystkie niezbędne nakłady, pozwalające osiągnąć cel
oznaczony w umowie w tym koszty związane z realizacją zamówienia przez Wykonawcę.
20.3 W ofercie należy podać ceny jednostkowe poszczególnych paliw tj. benzyny bezołowiowej
Pb95 oraz oleju napędowego, ustalone na podstawie średniej arytmetycznej ceny detalicznej
paliw (odpowiednio Pb 95 oraz Oleju Napędowego) na stacji którą dysponuje Wykonawca,
zlokalizowanej najbliżej siedziby Zamawiającego, nie dalej niż 11 km. (przy czym
dysponowanie stacją rozumieć należy jako stacja paliw będąca własnością Wykonawcy bądź
operatorów z którymi Wykonawca podpisał stosowne umowy) z okresu od 28.11.2021 r. 30.11.2021 r. oraz wskazać zaproponowany przez Wykonawcę procentowy upust. Wyliczone
w ww. sposób ceny jednostkowe przemnożone przez ilość paliwa określoną w pkt 3 i
pomniejszone przez stały upust stanowić będzie całkowite wynagrodzenie, które należy wpisać
do oferty.
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20.4 W przypadku wątpliwości Zamawiającego w stosunku do ustalonych cen, Wykonawca
zobowiązany będzie do przedstawienia wyliczeń na podstawie których wskazał ceny
jednostkowe wraz ze wskazaniem odpowiednich dokumentów (np. kserokopie dokumentów
sprzedaży) z których wynikać będą wskazane w ofercie ceny jednostkowe. Wszelkie ceny
należy podawać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
20.5 Wskazany przez Wykonawcę upust dotyczyć będzie jednakowo każdego z paliw objętych
niniejszym zamówieniem i obowiązywać będzie przez cały okres realizacji zamówienia.
20.6 Skutki finansowe wynikające z jakichkolwiek błędów wyceny obciążają Wykonawcę.
20.7 Zaoferowana przez wykonawcę kwota ofertowa musi obejmować również nagłe,
nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zamówienia zgodnie z SWZ.
20.8 Kwoty jednostkowe podane przez Wykonawcę muszą zawierać wszystkie marże i narzuty,
zyski, koszty administracyjne itp.
20.9 Kwoty jednostkowe podane w ofercie będą użyte do wyliczenia ceny oferty.
20.10 Ilości odnoszące się do poszczególnych dokumentów podane w SWZ są szacunkowe,
wyliczone i przyjęte jako podstawa do przeprowadzenia niniejszego postępowania
przetargowego, i są podane po to, żeby stworzyć wspólną, jednolitą podstawę do wyceny
przez Wykonawcę oraz porównania ofert przez Zamawiającego.
20.11 Do porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ofertową obejmującą podatek
od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia obliczoną na
podstawie sumy iloczynu szacunkowych ilości poszczególnych pozycji przedstawionych w
SWZ i zaoferowanej przez wykonawcę w formularzu oferty kwoty jednostkowej dla danej
pozycji z uwzględnieniem zaproponowanego przez Wykonawcę procentowego upustu.
20.12 Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
20.13 Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.
20.14 Wynagrodzenie, określone w ofercie przetargowej, będzie miało charakter wstępny,
orientacyjny. Całościowe, końcowe wynagrodzenie wykonawcy ustalone zostanie na
podstawie faktycznie wykonanych dostaw zrealizowanych na podstawie cząstkowych zleceń
Zamawiającego.
20.15 Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby
obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:
20.15.1 poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego;
20.15.2 wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
20.15.3 wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
20.15.4 wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
21. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
21.1 Cena oferty – waga 60% (od 1 do 60 pkt.)
Ilość punktów w kryterium będzie obliczona według wzoru:
P1=(Cmin /C) x 100 x W1
Gdzie:
P1 – ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty,
Cmin – cena brutto najtańszej oferty,
C – cena brutto rozpatrywanej oferty,
W1 – waga kryterium – cena oferty (W1 = 60).
21.2 Upust – waga 40% (od 1 do 40 pkt)
Oferta Wykonawcy który zaproponuje najwyższy upust otrzyma max 40pkt. Przy czym punkty
w kryterium upust przydzielane będą według poniższej tabeli:
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Wysokość
udzielonego
przez
wykonawcę upustu
(w %)
Ilość przyznanych
punktów

od 0,1
do 0,5

od 0,6
do 1

od 1,1
do 1,5

od 1,6
do 2,0

powyżej
2,0

5

10

20

30

40

Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże upustu bądź udzieli upustu w wysokości
0%, Zamawiający przyzna 0 punktów w kryterium upust.
21.3 Punktację końcową oferty stanowi suma liczby punktów uzyskanych w kryteriach
wymienionych w punkcie 21.1 i 21.2.
Punktacja końcowa zostanie wyliczona według poniższego wzoru:
Pk= P1 + P2
Gdzie Pk - punktacja końcowa
21.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą liczbę
punktów ze wszystkich kryteriów.
21.5 Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
22.1 Zamawiający informuje niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich
wykonawców o:
22.1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację,
22.1.2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
22.2 Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w 22.1 na stronie internetowej.
22.3 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577
ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
22.4 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w pkt 22.3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
22.5 Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów:
22.5.1 umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem - w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej,
22.5.2 kopię umowy spółki cywilnej – w przypadku wyboru spółki cywilnej jako oferty
najkorzystniejszej.
22.6 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.
23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania.
23.1 Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
24. 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.
24.1 Wzór umowy i istotne jej postanowienia stanowią załącznik nr 5 do SWZ.
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25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
25.1 Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy
Pzp (art. 505–590).
26. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych wykonawców
26.1 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 „Rozporządzenie”, informuję, że:
26.1.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej, adres: ul. Garncarska 18, 98-290 Warta, tel. 43 8294169,
email: sekretariat@zgkimwarta.pl
26.1.2 W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@zgkimwarta.pl
26.1.3 Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
26.1.4 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z
dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019),
zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
26.1.5 Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
w związku z przepisami PZP.
26.1.6 Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
26.1.7 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z PZP.
26.1.8 Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
26.1.8.1 dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
26.1.8.2 w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
26.1.9 Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
26.1.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia
danych osobowych;
26.1.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
Rozporządzenia;
26.1.9.3 na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych.
26.1.10 W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
26.1.11 Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
26.1.12 Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
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26.1.13 W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie
Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia,
są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
26.1.14 Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy
wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach
do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole
i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18
ust. 2 Rozporządzenia.
26.1.15 Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
26.1.16 Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.
Sprawy nie ujęte w niniejszej SWZ reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych z 11 września
2019 r.
Załączniki;
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy;
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania (wzór);
Załącznik Nr 3 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wzór)
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór);
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy;
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o aktualności informacji;
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie składane przez wykonawco w wspólnie ubiegających się o zamówienie;

