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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. 

 

Numer sprawy: ekoPionki 01.2022.  

     Nazwa zadania: Dostawa dla środków transportowo-sprzętowych ekoPionki Sp. z o.o.  na lata 2022-      

2023, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95.  

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 

 

Nazwa zamawiającego:              ekoPionki Sp. z o.o.  

Adres zamawiającego: ul. Leśna 5 , NIP: 7962983423 , REGON: 369824376,  

                                                    KRS 0000724523 

Kod Miejscowość:  26-670 Pionki 

Telefon:  48 612-07-22 

Faks:  - 

Adres poczty elektronicznej:  biuro@ekopionki.com 

Adres strony internetowej:  http://www.bip.ekopionki.com 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: miniportal.uzp.gov.pl 

Adres skrzynki ePUAP:  /EKOPIONKISPzoo/SkrytkaESP 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 

2021r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 i 2320). 

Podstawą prawną opracowania Specyfikacji  Warunków Zamówienia jest: 

● Ustawa z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), 

● Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w 

sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać  Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U 2020r. poz. 2415), 

● Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie średniego kursu złotego 

w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych  

( Monitor Polski z 15 grudnia 2021r. poz. 1177) 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego i benzyny bezołowiowej na stacji paliw wykonawcy. 
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1) Zakres zamówienia obejmuje dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 

przeznaczonych do tankowania pojazdów i sprzętu Zamawiającego : 

 

       Kod CPV                          Rodzaj produktu                                   j.m. ilość 

Kod CPV Rodzaj produktu j.m. ilość 

09134100-8 Olej napędowy (wg PN-EN 590) Litry 70 000 

09132100-4 Benzyna bezołowiowa 95 (wg PN-EN 228) Litry   3 500 

2) Realizacja zamówienia: 

a) Zamawiający wymaga, aby proponowana przez wykonawcę stacja paliw znajdowała się na terenie 

miasta Pionki oraz była czynna przez wszystkie dni tygodnia. 

b) Dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej będą realizowane sukcesywnie poprzez 

bezgotówkowe tankowanie środków transportowo-sprzętowych Zamawiającego, potwierdzone przez 

Dostawcę wystawianiem pokwitowania zakupu. 

c) Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem MG z dnia 9 października 

2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych Dz.U. z 2015 poz. 1680. 

d) Zamawiający informuje, iż wielkość zamówienia jest wielkością orientacyjną i zastrzega sobie prawo 

do zmiany zakresu (ilości) zakupu paliwa bez żadnych konsekwencji pranych i finansowych. 

3) Sposób obliczenia ceny oferty: 

a) Zamawiający zamieścił w formularzu ofertowym  poniższą tabelkę: 

  

 

Rodzaj produktu 

j.m

. 

Łączna 

ilość 

roczna 

Cena jednostkowa  Wartość 

zamówienia 

netto z 

upustem 

/zł/ 

(3 x 5) 

Podatek VAT 

od wartości 

netto z 

upustem 

/zł/ 

Wartość 

zmówienia 

brutto z 

upustem  

/zł/  

(6+7) 

Bez 

upustu 

(zł/litr) 

Z upustem 

…….% 

(zł/litr) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Olej napędowy 

CPV 09134100-8 

 

L 

 

70 000 

     

 

Benzyna 

bezołowiowa 95 

CPV 09132100-4 

 

L 

 

   3 500 

     

Razem:  

 

 

b) Wykonawca wypełnia tabelkę w następujący sposób: 

- do kolumny 4 wpisuje cenę jednostkową netto oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95, 

- do kolumny 5 wpisuje cenę jednostkową netto oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95     
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uwzględniając upust, 

- mnoży cenę jednostkową z upustem z kolumny 5 przez ilość paliwa określoną w kolumnie 3 i 

otrzymany wynik wpisuje do kolumny 6, 

- w kolumnie 7 dokonuje wyliczenia podatku VAT od wartości netto z upustem z kolumny 6, 

- kolumna 8 jest sumą wartości 6 i 7 - wartość brutto. 

c) Wartość razem brutto z kolumny 8 tabeli stanowić będzie cenę oferty. 

d) Ceny jednostkowe określone w tabeli powinny być ustalone na warunkach: "loco-stacji paliw" 

e) Przez cenę jednostkową netto oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95, rozumie się cenę 

detaliczną w/w paliw na stacji paliw, z której dokonywany będzie ich odbiór z dnia 29.04.2022 r.  

    Wysokość w/w cen jednostkowych winna być udokumentowana raportem sprzedaży lub innym 

dokumentem, z którego wynika ich wysokość. 

f) Wysokość upustu należy podać na formularzu ofertowym; upust nie może mieć wartości mniejszej 

od zera. 

g) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny paliw przez wykonawcę, o ile wystąpią czynniki 

zewnętrzne niezależne od wykonawcy mające wpływ na zmianę ceny, przy czym nie podlega zmianie 

wysokość upustu udzielonego zamawiającemu. 

h) Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotówkach  na koniec 

każdego miesiąca z konta zamawiającego na konto wykonawcy po przedłożeniu faktury zbiorczej.   

  

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 

Olej napędowy 09134100-8;  benzyna bezołowiowa 95 - 09132100-4 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 

 

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 

 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia 

podwykonawcom: 

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia 

przez wykonawcę wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. 

 

7. Wymagania stawiane wykonawcy: 

 

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  

7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  

7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z 

ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  

7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych, adresów mailowych. oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  

7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  

 

8. Wymagania organizacyjne 

Dostawca winien posiadać dystrybutory paliw zlokalizowane na terenie miasta Pionki  

( kod pocztowy 26-670 Pionki, woj. mazowieckie, powiat radomski).  
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IV. Termin wykonania zamówienia 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia : 

 od 01.06.2022 do 31.05.2023 r. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

       1) nie podlegają wykluczeniu;  

       2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

2.  Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

     1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

        a) posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do 

            ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

             zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 

            przed upływem terminu składania ofert, 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów; 

        a)  posiadanie aktualnej koncesji ,zezwolenia lub licencji na obrót, dystrybucję paliw ciekłych, 

      3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

      4)   zdolności technicznej lub zawodowej; 

           Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

    wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie 

    od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

    jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 

    w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do  

   dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 3, odpowiada solidarnie z 

    Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

    nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

4. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie zdolności 

    wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą  

    spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

5. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 

    podstawie art. 108 ust. 1  uPzp. 

6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

   1) jest niezgodna z ustawą 

    2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

    3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

      nieuczciwej konkurencji 

    4)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

    5)  została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

           zamówienia 
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    6)  zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu 

     7)   wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie  

           omyłki 

    8)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

     wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. 

 

VI. Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców.  
 

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą. 

    1) Formularz ofertowy. 

    2) Raport sprzedaży lub inny dokument, z którego wynika cena detaliczna z dnia 29.04.2022r. 

    3) Koncesję na obrót paliwami płynnymi. 

    4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.   

    5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

    6) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 108 pkt. 5 PzP. 

        Oświadczenie to składa Wykonawca w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert.  

    7) Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym. 

    8) Wzór umowy. 

    9) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę,  

        o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z  

    art. 108 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty: 

    1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  

        gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu  

        wykazania braku podstaw do wykluczenia , wystawione   nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

        upływem terminu składania ofert.  

    2) Potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

        czynności.  

       Wykonawca winien posiadać koncesję, zezwolenie lub licencję na obrót, dystrybucję   

        paliw ciekłych. 

    3) Wykaz wykonanych lub wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich  

        trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  

        krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i  

        podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem  

        dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

        Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal  

        wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych wydane nie wcześniej niż na 3  

        miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy - jeżeli z  

        uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać  

        poświadczenia. 

 

 

3. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie  

    zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 

1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w 

 postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. 
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Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

     3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. 1.2), 1.3), 1.4) 

          pkt. 2.1) dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 

 

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają 

    wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty     

    należy dołączyć: 

Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone 

produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – lub równoważne 

zaświadczenie wystawione przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

 

5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 

    1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu należy składać w formie elektronicznej lub w postaci  

        elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

    2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane  

        przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego  

        pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

3) W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

         Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

         Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Rozporządzenia 

         Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające 

         rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

        Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 ustawy 

         Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

         do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

         przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

         krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

        współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

        organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

        lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu 

        zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

        orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz 

        nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

    5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii  

        dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest  

        nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

   

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym 

 

1. Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, 

    a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

    https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/ 

    portal oraz poczty elektronicznej biuro@ekopionki.com. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

    informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

    lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2020r. poz. 344), każda ze stron na 

    żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
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3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

    domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany 

    przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy 

   z treścią pisma. 

4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

    wątpliwości związanych z treścią niniejszej SWZ, kierując swoje zapytania na platformę 

    https://miniportal.uzp.gov.pl za pomocą formularza do komunikacji lub poczty elektronicznej 

    biuro@ekopionki.com. 

 

2. Wyjaśnianie treści SWZ 

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem. 

W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie 

winno być złożone nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, bez 

ujawniania źródła zapytania, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 

zamieszczając je na stronie prowadzonego postępowania, na której udostępniono SWZ. Zamawiający 

jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 

 

3. Zmiany w treści SWZ 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na 

stronie internetowej, na której udostępniono SWZ. 

Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

wszystkich Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej, na której udostępniono 

SWZ oraz zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest : 

- Izabela Dąbrowska, tel. 48 612 07 22, e mail: i.dabrowska@ekopionki.com.  

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium. 

 

IX. Termin związania  ofertą. 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert.  

1. Jedna oferta 

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje 

w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną 

odrzucone. 

 

2. Warunki formalne 

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) 

określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania 

Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą 

zostać podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać 
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bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) 

do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis stosownego 

pełnomocnictwa. Wszystkie dokumenty, oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć 

wraz z tłumaczeniami na język polski. 

 

3. Koszty udziału w przetargu. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, 

z uwzględnieniem art. 261 ustawy. 

 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji oraz jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

2) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy “ Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.(...)” 

3) W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 

1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia “ Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty skompresowane 

do jednego pliku np. zip oraz należy ten plik zaszyfrować. 

4) Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, 

że wszelkie oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne bez zastrzeżeń. 

5) Zamawiający zaleca, aby uzasadnienie (wykazanie) zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa było sformułowane i przedstawione w sposób umożliwiający jego udostępnienie, w 

przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia - zawarte w części jawnej oferty. 

6) Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia (wskazania), będzie 

traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 

niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji. 

7) Wykonawca nie może zastrzec przede wszystkim informacji, o których mowa w art. 222 ust 5 ustawy. 

8) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także informacji, które są jawne na podstawie 

przepisów ustawy lub odrębnych przepisów będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich 

odtajnieniem; informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe 

niezastrzeżone dokumenty. 

 

5. Informacje ogólne do sposobu złożenia oferty 

1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz 

do „Formularza do komunikacji”. 

2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB. 



10 

4) 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. 

5) Postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję 

„Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

 

 

5. Sposób przygotowania i złożenia oferty 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej, w formacie danych 

 określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  

2) Ofertę Wykonawca składa pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci  

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3) Ofertę należy przygotować na druku formularza oferty , stanowiącym załącznik Nr 3 do SWZ, wraz 

 ze wszelkimi niezbędnymi załącznikami. 

4) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia skanu oferty opatrzonego podpisem zaufanym lub 

 podpisem elektronicznym. 

5) Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy , zgodnie 

z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

6) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach 

danego postępowania. 

7) Po załączeniu oferty na ePUAP na dole formularza pojawi się komunikat: podpisz i wyślij lub wyślij bez 

podpisu. Podpisanie w tym miejscu NIE OZNACZA podpisania oferty – podpis ten składany jest wyłącznie 

na „ Formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, a co za tym idzie, podpis na 

formularzu to jedynie funkcjonalność systemu ePUAP, z której Wykonawcy nie muszą skorzystać. 

8) Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania, ani plik z kluczem publicznym. 

Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym jej 

zaszyfrowania, opisany został w Instrukcji użytkownika systemu, dostępnej na nimiPortalu. 

9) Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów ( oferta plus załączniki) Wykonawca może: 

- stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty podpisane podpisem zaufanym lub 

   podpisem osobistym. Z tego folderu Wykonawca zrobi folder skompresowany np. zip (bez nadawania 

   haseł i bez szyfrowania). Następnie całość musi zostać zaszyfrowana na miniPortalu; 

- zaszyfrować kilka plików, bez wcześniejszego tworzenia archiwum. W tym celu Wykonawca wybierze 

   wszystkie dokumenty oferty podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie na 

   miniPortalu poprzez opcję „Zaszyfruj i pobierz zaszyfrowany plik” stworzy zaszyfrowany plik, który 

   automatycznie będzie miał format zip.  

10)W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 

zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

11) W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w pkt. 9 zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty (inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca) jako dokumenty w postaci papierowej, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania  
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z dokumentem w postaci papierowej. 

12)Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

13) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

14) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

 

XI. Składanie ofert i otwarcie ofert. 

1.Termin składania ofert 

Oferty należy składać w terminie do 05.05.2022 r. do godz. 12:00  ePUAP i udostępnionego również na 

mini portalu. 

Za datę przekazania oferty oraz innych dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu na ePUAP 

Zamawiającego. 

 

2. Oferty złożone po terminie. 

Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostaną złożone po terminie składania ofert. 

Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp 

3.Zmiana i wycofanie ofert. 

Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę przez 

formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku zgodnie z instrukcją miniPortalu. 

Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie 

terminu składania ofert. 

 

4.Otwarcie ofert. 

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2022 r. o godz. 12:30. 

2) Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 

3) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4)W przypadku awarii systemu, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która to awaria 

powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie 

ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu 

otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

5)Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XII. Sposób obliczania ceny ofertowej 

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

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

2.Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

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

4.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

5.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 

stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
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znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli: 

     a) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 

     b) oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 

     c) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową 

zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 

przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 

ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru 

najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną 

punktację: punktacja 0-100 (100%=100 pkt). 

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert 

przedstawione poniżej. 

 

 

Nazwa kryterium: Oferowana cena brutto realizacji zamówienia – wskaźnik „C” 

Wzór:             Najniższa cena brutto              

               C = ---------------------------------------- x 70 

                     Cena badanej oferty brutto  

 

Nazwa kryterium: Wysokość upustu – wskaźnik „U” 

 

Wzór:              Procentowa wysokość upustu badanej oferty 

               U =  ------------------------------------------------------------------------------- x 30 

                      Najwyższa procentowa wysokość oferowanego upustu 

 

Sumaryczna ilość punktów „P” otrzymana przez daną ofertę wyliczona będzie w następujący sposób: 

 

Wzór:                   P = C + U 

Sposób oceny:     wybrana zostanie oferta z największą liczbą punktów (P)  

 

 

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana 
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zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako 

wartość punktowa oferty.  

6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 

oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 

zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego 

oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w 

niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 

spośród ofert uznanych za ważne, 

 

 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców podając w 

szczególności: 

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, 

a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,  

       3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 

       4) termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 

1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 

2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - www.bip.ekopionki.com , 

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert 

       2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 

      podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 

wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, 

które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zostało ono przesłane  drogą elektroniczną, lub 

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zostało ono przesłane pisemnie, 

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej 

oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem 

ww. terminów. 

7. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia 

umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 

ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

http://www.bip.ekopionki.com/
http://www.bip.ekopionki.com/
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1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej    

        umowy 

 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w 

ofercie. 

2. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 5 do SWZ. 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w 

stosunku do oferty Wykonawcy, o którym mowa w art. 455 uPzp w następujących warunkach: 

1) Zmiany wykazu pojazdów i osób uprawnionych do tankowania zawartych w załączniku do umowy. 

2) Przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy. 

3) Zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT. 

4) Zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego ( np. osoby odpowiedzialne za realizację 

zamówienia, itp.) 

5) Warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego. 

6) Innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne i niezbędne dla Zamawiającego. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

 

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują 

wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego 

zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony 

prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 

środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

4. W przypadku: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie 

przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku 

uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokona czynności 

zaniechanej, informując o tym wykonawców. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
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wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 

zamawiającego - www.bip.ekopionki.com 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia. 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, 

stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

15. Kopię odwołania zamawiający:  

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,  

2) zamieści również na stronie internetowej - www.bip.ekopionki.com, jeżeli odwołanie dotyczy 

treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 

korzyść strony, do której przystępuje.  

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w 

formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się 

zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków 

formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do Sądu. 

 

XVIII. Postanowienia końcowe 
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1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich 

otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do 

protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników 

postępowania. 

2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, 

zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz 

umowa w sprawie zamówienia publicznego.  

3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 

2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  

3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego 

4) wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą 

urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu 

5) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - 

urzędowania 

4. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą lub drogą 

elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie kopii dokumentów będzie 

znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one 

być udostępnione.  

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128). 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XIX.  Informacje dodatkowe - RODO 

 

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

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

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu ekoPionki. Sp. z o.o. , ul. Leśna 5, 

26-670 Pionki, adres e-mail: biuro@ekopionki.com ; 

▪ dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony 

danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: biuro@ekopionki.com ; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Dostawa dla środków transportowo-

sprzętowych  ekoPionki Sp. z o.o. na lata 2022-2023, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95   
prowadzonym w trybie podstawowym ( art. 275 pkt. 1 uPzp); 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74  ustawy  PZP ;  

▪  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

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

mailto:biuro@ekopionki.com
mailto:biuro@ekopionki.com
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o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (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 (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 uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której 

mowa w art. 77 RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO. 

 

 

XIX. Załączniki 

 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

1) Formularz ofertowy 

2) Załącznik Nr 1 -  Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp. 

3) Załącznik Nr 2 - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp. 

4) Załącznik Nr 3 – Grupa kapitałowa 

5) Załącznik Nr 4 - Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym. 

7) Załącznik Nr 5 -  Projekt umowy wraz z załącznikami 

8) Załącznik Nr 6 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 

    w   RODO. 

 

                          

 

 

                         Prezes Zarządu Spółki 

                       

                     (-)   Piotr Pasek  
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