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ROZDZIAŁ I SIWZ: Nazwa  i adres Zamawiającego   

1.1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp.  z o.o. 

ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork 

tel. 77 418 18 32, faks 77 418 14 69  

e-mail:  przetargi@pks.kluczbork.pl 

adres strony internetowej: www.pks.kluczbork.pl 

NIP: 751-000-24-09 REGON:  000616853   KRS: 0000135935 

 

ROZDZIAŁ II SIWZ:   Tryb udzielenia zamówienia  
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości zamówienia 

powyżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp 

Prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

1.Dziennik Urzędowy Unii  Europejskiej, 

2.Strona internetowa Zamawiającego – www.pks.kluczbork.pl 

3.Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ III SIWZ:  Opis przedmiotu zamówienia  

1. Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. w formie tankowania do zbiorników 

pojazdów na stacji paliw Wykonawcy. 

2. Przewidywane ilości zakupionego paliwa rocznie: 

- olej napędowy    –1 851 000 litrów  (617 000 l/rok) 

- benzyna bezołowiowa Pb 95 – 5 400 litrów  (1 800 l/rok) 

- gaz płynny LPG    – 174 000 litrów (58 000 l/rok) 

Podane ilości paliw płynnych zostały określone na podstawie dotychczasowego 

zapotrzebowania. Zamawiający informuje, że podane ilości są szacunkowe. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość  zwiększenia lub zmniejszenia ilości zakupionych 

poszczególnych rodzajów paliw w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wielkość zużycia 

paliw dla Zamawiającego może ulegać zmianie. 

W przypadku zakupu paliw w ilości mniejszej niż wyżej określone, Wykonawcy nie 

przysługują  żadne inne roszczenia  wobec Zamawiającego oprócz zapłaty za faktycznie 

zatankowane paliwo. 

Oferowane paliwa muszą spełniać: wymagania z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 

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

dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 

marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 7 kwietnia 

2010 r., poz. 332 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 

2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. 

z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 

590:2013-12  i PN-EN 228: 2013-04– Paliwa do pojazdów samochodowych oraz   

mailto:przetargi@pks.kluczbork.pl
http://www.pks.kluczbork.pl/
http://www.pks.kluczbork.pl/
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Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. 2016 nr 251 poz. 540). 

 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłość tankowania pojazdów na stacji 

paliw ogólnie dostępnej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Stacja paliw 

musi być dostosowana do swobodnego wjazdu i wyjazdu autobusów o długości 12 

metrów.  

4. Stacja paliw Wykonawcy nie może znajdować się w odległości większej niż 5 km od 

siedziby Zamawiającego tj 46-203 Kluczbork ul. Byczyńska 120. Odległość będzie 

mierzona po drogach publicznych umożliwiających przejazd autobusów o długości 

m.in. 12 metrów. W przypadku gdy odległość będzie większa niż 5 km oferta 

zostanie odrzucona. Oferent wskaże w formularzu oferty przetargowej adres stacji 

paliw. 

5. Zamawiający wymaga aby zakup paliwa odbywał się w formie bezgotówkowej przy 

użyciu kart paliwowych wydanych przez Wykonawcę. Zamawiający przedstawi 

Wykonawcy wykaz osób i pojazdów w celu przygotowania kart paliwowych. Karty 

mają być dostarczone na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w terminie 7 

dni od dnia otrzymania kompletnego (zwierającego wszystkie konieczne dane) 

zapotrzebowania na kartę. Koszt kart, należy wliczyć w cenę oferty. Zamawiający 

nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z wystawieniem lub 

wymianą kart.  Każda transakcja zatwierdzona zostanie indywidualnym podpisem 

PIN, który zostanie nadany Zamawiającemu do każdej wydanej karty. Każda 

transakcja dokonana na stacji paliw Wykonawcy przy użyciu karty paliwowej winna 

być potwierdzona paragonem lub innym dokumentem zakupu/ wydania. Wykonawca 

zapewni w trakcie transakcji możliwość podania stanu licznika pojazdu tankującego. 

Wykonawca  winien zapewnić Zamawiającemu bezpłatną blokadę karty w systemie 

całodobowym drogą internetową lub telefoniczna. Od czasu zgłoszenia przez 

Zamawiającego żądania unieważnienia karty, Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za koszty transakcji dokonanych tą kartą. 

Bezgotówkowy zakup paliwa musi umożliwiać prowadzenie ewidencji pobranego 

paliwa dla poszczególnych pojazdów z podaniem nr rejestracyjnego, daty 

tankowania, miejsca tankowania, ilości pobranego paliwa oraz stan licznika pojazdu 

tankującego (podawany przez kierowcę Zamawiającego). 

 

6. Ilość pojazdów Zamawiającego przewidzianych do tankowania na stacji Wykonawcy 

wynosi ok. 70. 

7. Ceny jednostkowe oleju napędowego  i benzyny bezołowiowej Pb 95 w trakcie 

trwania umowy będą ustalane jako hurtowe ceny paliw (za paliwo w temperaturze 

referencyjnej +15
o
C) opublikowane na stronie internetowej PKN Orlen 

(www.orlen.pl) według danych w dniu dokonania zakupu pomniejszona o kwotę 

opustu oferowanego przez Wykonawcę w ofercie cenowej. Jeżeli w dniu tankowania 

na wymienionej stronie internetowej nie będzie publikowana hurtowa cena oleju 

napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95, należy przyjąć cenę danego paliwa 

publikowaną na stronie internetowej w ostatnim dniu przed datą tankowania. W 

przypadku gdy cena paliwa na stacji paliw w dniu zakupu będzie niższa niż cena 

uzyskana z zastosowania powyższej formuły, Zamawiający zapłaci za paliwa cenę 

obowiązującą na stacji paliw w dniu zakupu. Wysokość opustu będzie stała przez 

cały okres obowiązywania umowy. 

http://www.orlen.pl/
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8. Ceny jednostkowe gazu płynnego LPG w trakcie trwania umowy będą ustalane jako  

cena obowiązująca u Wykonawcy w dniu dokonania zakupu pomniejszona o kwotę 

opustu oferowanego przez Wykonawcę w ofercie cenowej. Wysokość opustu będzie 

stała przez cały okres obowiązywania umowy. 

9. Rozliczanie zawartych transakcji będzie odbywać się na podstawie zbiorczych faktur 

VAT z odroczonym terminem płatności. Należności za zakupione paliwo będą 

regulowane przelewem w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT 

Zamawiającemu. Okres rozliczeniowy wynosi 15 dni. W miesiącu kalendarzowym 

występują dwa okresy rozliczeniowe:   

a) I okres od 1-go do 15-tego danego miesiąca kalendarzowego,  

b) II okres od 16-tego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego. 

Data sprzedaży jest to ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

10. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę kredytu kupieckiego w 

wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 groszy) bez 

oprocentowania na czas realizacji zamówienia tj. od 01.01.2019 r do 31.12.2021 r. 

Wykonawca ma prawo odmówić Zamawiającemu kolejnych zakupów paliw w 

przypadku przekroczenia limitu kupieckiego. 

11. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, 

patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy 

odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod 

warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów 

technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje 

się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany 

wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania 

określone przez Zamawiającego.  

 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):  

09100000-0 – Paliwa 

09134100-8 -  olej napędowy 

09132100-4  - benzyna bezołowiowa 

09133000-0  - skroplony gaz ropopochodny (LPG),  

 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

ROZDZIAŁ IV SIWZ:  Termin  i miejsce wykonania zamówienia  

 

Zakup paliw odbywać się będzie sukcesywnie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. 

 

ROZDZIAŁ V  SIWZ :Warunki udziału w postępowaniu  

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu; 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu;  
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 dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – wykonawca spełni warunek 

jeżeli przedłoży aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu 

paliwami wydaną na podst. Ustawy z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

(Dz. U. nr 54, poz. 348 z późn. zm.). 

 dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – wykonawca spełni warunek 

jeśli przedłoży: 

kopię  obowiązującej polisy OC  z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej  związanej z przedmiotem zamówienia  wraz z pisemną 

deklaracją o kontynuacji ubezpieczenia  w okresie realizacji   zamówienia 

(2019- 2021) oraz załączenia dowodu opłaty  składki polisy.  

 

 dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca spełni warunek jeśli 

przedłoży: 10 dni 

 

Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w odniesieniu do zamówienia,  polegać na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

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

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

bada ,czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 z zastrzeżeniem art. 133  Ustawy Prawo zamówień 

publicznych i art. 24 ust. 5 pkt 1 tejże ustawy. 

 
ROZDZIAŁ V A  SIWZ :   Podstawy wykluczenia   o których mowa  w art. 24  ust. 1  

ustawy Prawo zamówień Publicznych   

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę o którym 

mowa w art. 24 ust. 1 z  zastrzeżeniem art. 133 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych.   

1 Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy 

Pzp. 

2 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz  

16–20 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 
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zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania tego zakazu. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. 

3 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

ROZDZIAŁ VI SIWZ:  Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnienie  warunków udziału w postępowaniu  oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 

1. Do oferty (zał. nr 1)  każdy Wykonawca musi  dołączyć: 

Aktualny na dzień składania oferty   oświadczenie  - formularz zwany  jednolitym 

europejskim dokumentem zamówienia /JEDZ/ . 

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz nie podleganiu wykluczeniu z 

postępowania Wykonawca składa na formularzu jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie z wzorem standardowego 

formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 

wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanym dalej również 

„JEDZ” lub „jednolitym dokumentem”,  którego wzór stanowi załącznik nr 4 do 

SIWZ.  

b) Informacje zawarte w oświadczeniu na formularzu jednolitego dokumentu stanowią 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału z postępowania.  

c) Zamawiający informuje, iż Wykonawca w celu wypełnienia jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), może skorzystać z serwisu eSPD, 

udostępnionego przez Komisję Europejską pod adresem 

http://ec.europa.eu/growth/espd (bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej 

serwisu pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=pl). 

d) W postępowaniu, JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów 

składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane 

na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim 

potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

 Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie 

art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

e) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, 

jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych 

(np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 

lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

JEDZ należy przesłać na adres email:  przetargi@pks.kluczbork.pl 

http://ec.europa.eu/growth/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
mailto:przetargi@pks.kluczbork.pl
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f) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: 

.pdf, .doc, .docx,  

g) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z 

narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które 

umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego,  

w szczególności w jednym z ww. formatów. 

h) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego 

JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, 

będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, 

spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.
1
  

i) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany,  

tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się 

narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument 

oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na 

licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign)  

lub komercyjnych.  

j) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, 

składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, 

również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności 

informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania 

danych zawartych w JEDZ.   

k) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki 

sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać sygnaturę 

postępowania PDN/47/2018 nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę 

wykonawcy. 

l) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości 

zawierającej JEDZ. 

m) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej 

JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.  

Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na 

wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga 

szyfrowania tego dokumentu.  

 

2. Zamawiający  wezwie  Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia 

w wyznaczonym terminie / nie krótszym niż 10 dni/  następujących dokumentów i 

oświadczeń:   

                                                 
1
 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 
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W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

a)  aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami wydana 

na podst. Ustawy z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 

348 z późn. zm.)., 

b) kopię  obowiązującej polisy OC  z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej  

związanej z przedmiotem zamówienia  wraz z pisemną deklaracją o kontynuacji 

ubezpieczenia  w okresie realizacji   zamówienia / 2019- 2021/ oraz załączenia 

dowodu opłaty  składki polisy. 

 

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

zamówienia należy przedłożyć: 

 

a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert w niniejszym postępowaniu. 

b) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

c) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

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

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

wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

d) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

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

e) Oświadczenie wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej. 

 

 

 4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 

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

21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. 

 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego 

Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub 

inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 

21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
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dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 

dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. 

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

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. 

dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 

osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na swojej  stronie internetowej  

informacje dotyczące: 

a. kwoty  jaką  zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia 

b. firm oraz adresów  wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie  

c. cen zawartych w ofertach .  

6.Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania ww. informacji przekazuje Zamawiającemu  

oświadczenie o przynależności do tej samej   grupy kapitałowej  / art. 24 ust. 1 pkt. 23 

ustawy Prawo zamówień publicznych/ . Wraz z oświadczeniem  Wykonawca może 

przedstawić dowody , że powiązania z innym wykonawcą  nie prowadzą do zakłócenia  

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego. Wzór oświadczenia 

stanowi załącznik 2 do SIWZ. 

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

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

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

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

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a 

jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

9. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

10. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 

Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający 



11 

się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które dotyczą każdego z nich. 

12. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 

jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii. 

13. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może 

przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego 

przez Zamawiającego warunku. 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

15. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące 

tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do 

wskazania Zamawiającemu  oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego 

posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub 

oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w 

formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych. 

16. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o 

ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które 

Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 

Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza. 

 

 

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej 

kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

 

 

ROZDZIAŁ VII  SIWZ : Informację o sposobie porozumiewania się  Zamawiającego z 

Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów , oraz wskazania osób 

uprawnionych do porozumiewania się  w  Wykonawcami . 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. 

Zamawiający dopuszcza przesyłanie dokumentów z wyjątkiem oferty  za pomocą poczty 

elektronicznej  przetargi@pks.kluczbork.pl, . 

 

Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą udzielane 

mailto:przetargi@pks.kluczbork.pl
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zgodnie z zapisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie wyjaśnień do Specyfikacji 

jest Pani Anna Sztuka. 

Zapytania należy przesyłać na adres poczty elektronicznej. 

 

Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 

1. Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby 

uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 

2. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem. 

 

ROZDZIAŁ VIII SIWZ : Wymagania  dotyczące wadium 

 

Wadium w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł 00/100) należy 

wnieść zgodnie z art. 45 Prawa zamówień publicznych przed upływem  terminu składania 

ofert. Forma wadium – przewidziana ustawą. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą 

wadium zostanie odrzucona. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego nr 30 8876 0009 0039 0954 2000 0023 BS Wołczyn z 

dopiskiem „wadium – przetarg nieograniczony  na Dostawę paliw płynnych na potrzeby 

PKS Kluczbork Sp. z o.o.” 

Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium. 

Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Prawa zamówień publicznych. 
 

ROZDZIAŁ IX SIWZ : Termin związania ofertą  
 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym 

upływa termin składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca  samodzielnie  lub na wniosek  zamawiającego  może przedłużyć termin  

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

upływem  terminu  związania ofertą , zwrócić  się do wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie terminu o czas nie dłuższy  jednak niż 60 dni  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą  jest dopuszczalne  tylko z jednoczesnym  

przedłużeniem  okresu ważności wadium  albo , jeżeli  nie jest to możliwe , z  

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą . Jeżeli  

przedłużenie   terminu  związania ofertą  dokonywane jest po wyborze  oferty 

najkorzystniejszej , obowiązek  wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia  

dotyczy jedynie wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

ROZDZIAŁ X SIWZ : Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1.  Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Każdy 

wykonawca ma prawo złożyć jedna ofertę, złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż 

jednej oferty powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta, nie 
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dopuszcza się składania ofert częściowych / .zał. 1  do niniejszej specyfikacji.-wzór 

oferty/. 

- Ofertę należy sporządzić na piśmie w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 

- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Miejsca, w których Wykonawca 

naniósł poprawki powinny być podpisane przez Wykonawcę. 

- Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania  Wykonawcy  

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, należy złożyć w oddzielnej wewnętrznej kopercie w dopiskiem 

„Informacje tylko do wiadomości Zamawiającego”. 

-  Zamawiający wymaga aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji       

alternatywnych  

2. Opakowanie i oznakowanie ofert. 

 Oferent winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego 

na adres:  
 

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o., ul. 

Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork – nie otwierać do 26.11.2018 r. 11
15

- przetarg.  

      Koperta wewnętrzna zawierająca ofertę powinna być zaadresowana według poniższego 

wzoru: 

  Przetarg nieograniczony: 

„Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.” 

 

 

ROZDZIAŁ XI SIWZ Miejsce i termin składania  i otwarcia ofert. 
 

1.Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  w 

Kluczborku., ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

26.11.2018 r. do godz. 11
00

  

2.Oferty złożone lub przesłane po tym terminie będą zwracane Oferentowi bez otwierania. 

3.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2018 r. W siedzibie Zamawiającego, 

Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork o godz: 11
15 

4.Otwarcie ofert jest jawne. Mogą w nim brać udział umocowani przedstawiciele 

Wykonawców, upoważnieni do udzielania wyjaśnień.  
 

ROZDZIAŁ XII SIWZ :  Opis sposobu obliczania ceny  i kryteria  oceny ofert 

 

1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

 cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich do dwóch miejsc po 

przecinku – przygotować na formularzu ofertowym – zał. 1 do SIWZ 

 Cena obejmuje sumę ceny za wszystkie paliwa 

2. Kryteria oceny ofert 

Cena   brutto  -   100 % 

Kryterium to obejmuje cenę brutto całego zamówienia, obliczoną przy zastosowaniu cen 

jednostkowych zawartych w ofercie. 

Dla porównania ofert  będzie brana pod uwagę całkowita  cena   brutto  z VAT. 

 

Kryterium najniższa cena ofertowa brutto (C) będzie rozpatrywane na podstawie 

oferowanej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę 
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na Formularzu Oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną (100 

punktów). Oferty zostaną ocenione na podstawie poniższego wzoru: 

  
    
  

         

gdzie: C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert 

C 0 – cena brutto oferty ocenianej 

C – punkty w kryterium najniższej ceny 

ofertowej brutto 

 

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 

niniejszej Specyfikacji warunki, spełni wymogi ustawy Pzp oraz otrzyma największą liczbę 

punktów spośród ocenianych ofert. 

 

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).  

 

Cenę paliwa należy podać wg. poniższego zestawienia: 

 

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

lp. 

Nazwa 

asortymentu 

- zgodnie z opisem 

przedmiotu 

zamówienia 

Szacunkowa 

ilość w 

litrach 

Cena hurtowa 

netto zł/litr wg 

portalu 

www.orlen.pl  z 

dnia 15.11.2018 r  

Opust 

netto 

zł/litr 

Cena 

netto z 

opustem 

zł/litr 

(kol 3-4) 

 

Wartość 

netto 

łącznie w 

zł 

(kol 2x5) 

 

Stawka 

VAT w 

% 

Cena 

brutto 

zł/litr 

(kol 5 

+VAT) 

Wartość 

brutto łącznie 

w zł 

( kol 2x8) 

1 Olej napędowy 1 851 000 

       

2 
Benzyna 

bezołowiowa Pb 95 
5 400 

       

3 Gaz LPG 174 000 

cena za litr na stacji 

wykonawcy z dnia 

15.11.2018 r. 

      

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO 

 

 

 

 

http://www.orlen.pl/
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 Opust kwotowy podany w ofercie jest wartością stałą w całym okresie realizacji 

zamówienia i nie może on podlegać jakimkolwiek zmianom. 

 Podana cena paliwa brutto winna obejmować wszystkie ciężary publicznoprawne (w 

szczególności podatek VAT, CŁO, podatek graniczny, akcyzę) oraz wszystkie koszty 

wynikające z wymagań określonych w SIWZ (w tym koszty transportu i inne koszty) 

niezbędne do wykonania zamówienia, które poniesie wykonawca. Cena powinna byś 

podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich. 

ROZDZIAŁ XIII SIWZ: Informacje o formalnościach , jakie winny być   

dopełnione po wyborze oferty . 

 

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności po wyborze oferty w celu zawarcia  

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
 

 ROZDZIAŁ XIV SIWZ: Istotne postanowienia  umowy w sprawie zamówienia 

publicznego . 
. 

Warunki, których zawarcie w umowie będzie niezbędne, przedstawia załącznik nr 3 – 

 „Projekt umowy.”  
Zamawiający zawiera umowę  w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty , jeżeli 

zawiadomienie  to zostało przesłane przy użyciu środków  komunikacji elektronicznej , albo 

15 dni  jeżeli zostało  przesłane   w inny sposób  . 

 

ROZDZIAŁ XV SIWZ : Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 

Wykonawcy w toku postępowania . 
 

 Środki ochrony prawnej 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub 

mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. 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. 

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

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
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5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Okręgowego właściwego dla siedziby  

Zamawiającego  , za pośrednictwem Prezesa Izby , w terminie 7 dni od dnia doręczenia  

orzeczenia Izby . 

 

ROZDZIAŁ XVI SIWZ : Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy. 
 

ROZDZIAŁ XVII: Informacja o ochronie danych osobowych 

1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. Z o.o. z siedzibą 

w 46-203 Kluczbork ul. Byczyńska 120. 

 

2. Zamawiający informuje, iż dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy PZP. 

5. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez 

okres 4 lat licząc od dnia zakończenia postępowania przetargowego o udzielenie 

zamówienia a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy.  

6.  Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących 

Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP. 

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

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8. Wykonawca posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych
1)

; 

c) 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
2)

; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy 

RODO. 

 

9.   Wykonawcy nie przysługuje: 

     a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

     b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 
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     c)  na podstawie art. 21 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż  

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

 
1) 

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. 
2) 

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. 
 

 

 

ROZDZIAŁ XVIII SIWZ : Postanowienia końcowe 

 

1. Postępowanie o zamówienie publiczne jest jawne. 

1. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; 

2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce udostępnienia 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. 

2. Prawo wglądu do treści ofert przysługuje od chwili ich otwarcia, prawo wglądu do 

protokołu postępowania przysługuje w trakcie prowadzonego postępowania, (za 

wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu, które udostępnia się po 

zakończeniu postępowania,  oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez 

uczestników postępowania). 

3.  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. 

4. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, 

faksem 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. Zamawiający nie przewiduje  przeprowadzenia aukcji elektronicznej  

6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

 

 Załączniki 

 

Załącznik nr 1 Formularz oferty 

Załącznik nr 2  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  
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Załącznik nr 3 Projekt umowy 

Załącznik nr 4 Plik ESPD (tylko wersja elektroniczna) 

 

            

                           


