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I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ INFORMACJE WSTĘPNE 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

      Zamawiający:       Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.  
       Ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew  
       Regon: 301634884, NIP 665-296-32-71  
      Tel. (63) 2701 400, Fax. (63) 2701 211  
      Adres: www.zgkim.kleczew.pl   e-mail: zgkim@lm..pl  
      Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500   
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 21 62-540 Kleczew 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. jest Pan Krzysztof Bittner, kontakt: iod@zgkimkleczew.pl ; 

 Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa wg potrzeb 
205 000 litrów + - 20% oleju napędowego rocznie, dostawa na zgłoszenie telefoniczne, o 
ustalonych standardach jakościowych  zgodnych z PN prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego.; 

 odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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 Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 
dotyczących 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;   

 w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiadają Państwo: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych **; 
− 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 ***;   
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

 nie przysługuje Państwu 
− 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 Państwa danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

2. Informacje wstępne: 
     W prowadzonym postępowaniu Zamawiający: 

2.1 nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, 
2.2 nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 
2.3 nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 ustawy Pzp, 
2.4 nie przewiduje zastosowania aukcji elektroniczne, 
2.5 nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
2.6 nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
Wykonawcę firm podwykonawców. Umowa z podwykonawcą wymaga dla swej 
ważności zgody Zamawiającego. 

2.7 Informuje, że wszelkie rozliczenia między stronami, tj między Zamawiającym, a 
Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich, 

2.8 Nie przewiduje wymagań, o których jest mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, 
2.9 Najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie będzie badał czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, 

2.10 Zamawiający nie przewiduje w tym postępowaniu zawarcia umowy ramowej, 
2.11 Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykluczy wykonawcę: 
1) W stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 
ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015r.-Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. 
zm.) lub którego upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.. 366 ust.1 ustawy z dnia 
28 lutego 2003r.-Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz. 233, z późn. zm.). 

2) Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

3) Jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, 
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w 
art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z : zamawiającym, osobami uprawnionymi do 
reprezentowania zamawiającego, członkami komisji przetargowej, osobami, które 



złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy-chyba że jest możliwe 
zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 
ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 
2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. 

2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości 
szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia , zwanej dalej 
„SIWZ”, 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 
oraz art. 39-40 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Przedmiot zamówienia: dostawy. 
5. Miejsce ogłoszenia: Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 13.08.2018 nr ogłoszenia 

603593-N-2018 tablica ogłoszeń zakładu oraz strona internetowa :       Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie: 
www.zgkim.kleczew.pl. SIWZ w formie papierowej można pobrać w siedzibie 
Zamawiającego w :   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w 
Kleczewie ul. Rzemieślnicza 21 pok. 5 lub ze strony internetowej spółki. 

6. W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964r.-Kodeks cywilny (tj.Dz.U. z 2016r. poz. 380 z późn. zm.) 

7. Numer postępowania: ZP.330.3.2018 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na Dostawie wg potrzeb 

205 000 litrów + - 20% oleju napędowego rocznie, dostawa na zgłoszenie 
telefoniczne, o ustalonych standardach jakościowych  zgodnych z PN. 
Przedmiot zamówienia sklasyfikowano wg Wspólnego Słownika Zamówień –CPV 
jako: 09130000-9  Ropa naftowa, destylaty. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wg potrzeb 205 000 litrów + - 20% oleju 
napędowego rocznie, dostawa na zgłoszenie telefoniczne, o ustalonych standardach 
jakościowych  zgodnych z PN., w tym: 

a) Baza w Kleczewie                                              155 000 litrów, 
b) Baza w Słupcy                                                     50 000 litrów 

 
Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest zainstalowanie zbiornika w ilości 2 
sztuk o pojemności od 4500 do 7 000 litrów na olej napędowy wraz z dystrybutorem na 
placach wskazanych przez Zamawiającego ( baza w Kleczewie i w Słupcy). Zbiornik wraz z 
dystrybutorem musi posiadać atest/homologację. Wstawiony zbiornik z dystrybutorem 
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pozostaną własnością oferenta, którego obowiązkiem będzie zapewnienie serwisu oraz 
dokonywanie okresowych przeglądów technicznych. Zainstalowanie zbiornika nastąpi w 
terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od daty podpisania umowy dostawy. Do czasu 
zamontowania zbiornika Wykonawca jest zobowiązany dostarczać paliwo do siedziby 
Zamawiającego po zgłoszeniu takiej potrzeby. Wykonawca powinien dostarczać olej 
napędowy, zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów regulujących sposób 
transportowania  paliw. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego paliwa i 
jest zobowiązany do przedstawienia wraz z dostawą aktualnego świadectwa jakości 
paliwa, poświadczonego przez producenta paliwa lub atestu akredytowanego 
laboratorium, w języku polskim. Zamawiający zastrzega sobie prawo przebadania próbek 
paliwa co do ich zgodności z normami w uprawnionej instytucji Wykonawca musi zapewnić 
Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy i zagwarantować realizację 
jednorazowej dostawy w ilości od 2000 do 4000 litrów w terminie 2 dni od daty zgłoszenia 
zapotrzebowania na dostawę oleju napędowego do zbiornika znajdującego się na terenie 
Zamawiającego. 
 
IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonywania umowy od 9 września 2018r. do 8 września 2019r. 
V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp. 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika z odrębnych przepisów 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada 
- -  aktualny dokument potwierdzający posiadanie takich uprawnień tj koncesji, zezwolenia, 
licencji na obrót paliwami ciekłymi 
5.2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia. 
5.3  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, 
o których mowa w Rozdziale V5.1 podpunkt 2) niniejszego SIWZ zostaną spełnione jeżeli 
Wykonawcy spełniają te wymagania łącznie. 
5.6 Z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp wyklucza 
się: 
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia, 
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo 
3)Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków. opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne, lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnom 
lub zawarł porozumienie w sprawie spłat tych należności, 
4) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działań sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 



społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami  lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności., 
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził Zamawiającego  w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne 
kryteria, zwane dalej „kryterium selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów; 
6) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, 
7) Wykonawcę który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu, 
8) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 
9) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamówienie publiczne, 
10) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz.U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 
1634), złożyli odrębne oferty w postępowaniu chyba, że wykaże że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
5.7 Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o 
której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub  braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
5.8 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
5.9 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art.24 ust.4 ustawy 
Pzp. 
 
VI  INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMNTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY 
6.1 Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć (I Etap) 
a) oświadczenie wykonawcy- według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, o 
spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, (w przypadku składania oferty 
wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę 
wspólną) 
b) formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ 
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- według załącznika nr 4 do SIWZ, 
d) pełnomocnictwo zgodnie z art.23 ust.2 ustawy, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o 
udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy), 



e) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia(jeśli dotyczy) 
6.2 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności 
6.2.1 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 
składa następujące dokumenty ( II etap): 
1) aktualne zezwolenie, koncesję lub licencje na obrót paliwami ciekłymi 
6.2.2 w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (II etap): 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert;  
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 
4)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 – według wzoru określonego w załączniku nr 5 do 
SIWZ 
5)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne według wzoru określonego w 
załączniku nr 5 do SIWZ, 
6) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 
2016r.poz.716) według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ. 
 
6.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 6.2.2 
niniejszej SIWZ: 
1) ppkt 1) – 3)- składa dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
,ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem wolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
2) dokumenty, o których mowa w ppkt. 1) lit.b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
m-cy przed upływem terminu składania ofert, a dokument wppkt.1 lit a powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu, 



3) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy , nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w ppkt 1) 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 tej osoby, 
wystawionym zgodnie z zasadami określonymi w ppkt 2). 
6.4 Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w 
Rozdziale VI 6.2.2 ppkt 1-5 niniejszej SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego 
zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega  na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
Pzp. 
6.5 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże 
Zamawiającemu oświadczenie (według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ) o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
6.6 W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. 
poz.1126) 
 
VII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

7.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012r.-prawo publiczne (Dz.U. z 2016r.poz. 1113 ze zm.), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia  18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U.z 2016r. poz.1030 ze zm), z tym ze dokumenty jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane 
są w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp uzupełniane, składane lub poprawiane w 
formie określonej w tym Rozporządzeniu. 

7.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.3 Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informację uważa się za wniesione z 
chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich 
treścią. 

7.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, 
zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu 



podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się wykonawcy a treścią pisma. 

7.5 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Ewa Dawidziak 
tel.632701400 wew. 405. 

7.6 Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
a) W szczególnych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia., 
b) Wprowadzone w te sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 

zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie 
internetowej Zamawiającego, 

c) Wszelkie modyfikacje uzupełnienia, ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, 
jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów 
będą podlegały nowemu terminowi.. 

7.7 Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert. 
W toku badania i oceny oferty Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełnienia 
odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu. 
7.8 W  korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ tj ZP.330.3.2018 
 
VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców, o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 
niż 60 dni. 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 
1. Na ofertę składają się dokumenty wskazane w rozdz. VI niniejszej specyfikacji oraz 
wypełniony formularz oferty, stanowiący zał. Nr 1 do SIWZ . 
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Oferta powinna mieć formę pisemną i być napisana w języku polskim. 
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana (własnoręczny podpis) przez osobę 
upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy. 
Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to 
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania 
oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale 
lub kopii poświadczonej notarialnie. 
5.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę. 



6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej która powinna być opatrzona 
wyłącznie napisem: OFERTA na przetarg nieograniczony na zadanie” Dostawa wg potrzeb 
205 000 litrów + - 20% oleju napędowego rocznie, dostawa na zgłoszenie telefoniczne, o 
ustalonych standardach jakościowych  zgodnych z PN.- nie otwierać przed 
24.08.2018r..godz..10.30 
Druga wewnętrzna zamknięta koperta poza w/w napisem powinna być opatrzona 
dodatkowo identyfikacją wykonawcy. 
8.Wykonawca może wprowadzić zmiany (poprawki, modyfikacja i uzupełnienia) do złożonej 
oferty pod warunkiem, że wszelkie zmiany do już złożonej oferty lub wycofanie oferty mogą 
być wniesione w zamkniętej kopercie oznaczonej: przetarg nieograniczony na zadanie 
„Dostawa wg potrzeb 205 000 litrów + - 20% oleju napędowego rocznie, dostawa na 
zgłoszenie telefoniczne, o ustalonych standardach jakościowych  zgodnych z PN.”-
zmiana/wycofanie. 
 
XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie ul. Rzemieślnicza 21 do dnia 24.08.2018r. do 
godz.10.00 

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.08.2018r. o godz. 10.30 w Zakładzie Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie ul. Rzemieślnicza 21 pok. nr 5 
4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku 

nieobecności wykonawcy przy otwarciu ofert, na pisemny wniosek wykonawcy 
zamawiający prześle mu informacje z otwarcia ofert. 

5. Tryb otwarcia ofert 
a) Otwarcie jest jawne, 
b) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
c) Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaję nazwy (firmy), oraz adresy 

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia 
zawarte w ofertach, 

d) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
- ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach. 
e) w toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, 
f) zamawiający poprawia w ofercie oczywiste  omyłki pisarskie i rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  dokonywanych poprawek, oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
XII OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego 
podatku VAT- z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 



2. Podstawą kalkulacji ceny za 1 litr oleju napędowego będzie średnia arytmetyczna cen 
ON dwóch największych producentów paliw PKN Orlen SA i Grupy LOTOS SA, 
ogłaszanych na ich oficjalnych stronach internetowych http://www.orlen.pl oraz 
http://www.lotos.pl. Do kalkulacji należy przyjąć ceny ww. producentów z dnia 
poprzedzającego termin ogłoszenia o zamówieniu tj. z 12.08.2018r. (informacje o 
zmianach cen paliw na dany dzień są publikowane na stronach internetowych) i 
wyliczyć średnią wg wzoru: (cena netto PKN ORLEN + cena netto Grupy LOTOS / 2). 
Cena ma być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne 
od wielkości zamówienia I zawierać koszty transportu do siedziby Zamawiającego, 
ubezpieczenia towaru, opłaty pośrednie (koszty załadunku i rozładunku, podatek VAT 
itp.) i marżę lub upust dostawcy przy założeniu wielkości pojedynczej dostawy 
określonej w pkt. 1 Specyfikacji. Marża lub upust dostawcy podany w formularzu 
cenowym będzie stały w okresie obowiązywania umowy. Cena za paliwo ma być 
podana w temperaturze referencyjnej 15ºC, tak też będą fakturowane późniejsze 
dostawy. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
publicznego. 

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

 
XIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ, PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy 
bilans punktów w kryteriach. 

1.1 Kryterium cena brutto 60% 
1.2 Kryterium termin płatności faktury 40 % 
2. Kryterium „cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość 
punktów w tym kryterium  zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

             C = (Cmin : Co)x 100 pkt x 60% 
             Gdzie C – ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium cena 
             Cmin – cena brutto najniższa w zbiorze ofert 
             Co – cena brutto badanej oferty 
Maksymalna liczba punktów otrzymanych za to kryterium wynosi 60. 

3. Zasady oceny kryterium termin płatności 
a) za termin płatności od 7 - 14 dni  - 0,00 pkt 

b) za termin płatności od  15 - 21 dni  - 20,00 pkt 

c) za termin płatności od 22 - 30 dni  - 40,00 pkt 
Maksymalna liczba punktów otrzymanych za to kryterium wynosi 40 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę 

http://www.orlen.pl/
http://www.lotos.pl/


punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:  P = C + T 
Gdzie P – łączna liczba punktów ocenianej 
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena 
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „termin płatności 

5. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą 
ilość punktów w kryterium oceny ofert. 

6. Ilość punktów będzie obliczona  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z 
zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania do drugiego miejsca po 
przecinku. 

 
XIV  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CEU ZAWARCIA UMOWY 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka 
winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum 
przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego zał nr 7 do SIWZ. 
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało przesłane faksem 
lub drogą elektroniczną albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. W 
przypadku gdy w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta możliwe jest 
zawarcie umowy przed upływem ww. terminu. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich 
ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.93 
ust. 1 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni 
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
d) Unieważnieniu postępowania-podają uzasadnienie faktyczne i prawne. 
7. W przypadkach, o których mowa w art.24 ust.8, informacja, o której mowa w 6b), 

zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione prez Wykonawcę, 
Zamawiający uznał za niewystarczające. 



8. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w 6 a) i d) na stronie 
internetowej. 

9. Zamawiający może nie ujawnić informacji, o których mowa w 6, jeżeli ich ujawnienie 
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.  

 
XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy. 
 
XVI ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach 
 

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, stanowiącym zał. Nr 7 do SIWZ 
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy przewiduje możliwość istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej  
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podstawowych warunków ich 
wprowadzenia. 

a) W zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie 
ulega odpowiednio zmianie, tak aby dotychczasowe wynagrodzenie netto należne 
Wykonawcy nie uległo zmianie. 

b) Z powodu okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego 
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w 
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach 

c) Odstąpienie na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z 
tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, 
których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a 
które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu 
zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na 
zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne 
wydatkowanie środków publicznych 

XVII ADRES STRONY ELEKTRONICZNEJ lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli 
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
Zamawiający dopuszcza pomocniczo porozumiewanie się drogą elektroniczną: 
e.dawidziak@zgkimkleczew.pl 
 
XVIII INFORMACJA DOTYCZĄCA POWIERZENIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCO 
 
1.Zamawiający dopuszcza możliwość  powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 
wyłącznie w zakresie określonego w ofercie. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podanie nazw i adresów podmiotów, na których 
zasoby powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu. 

mailto:e.dawidziak@zgkimkleczew.pl


3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonania jest obowiązany 
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
4. Umowa z podwykonawcą wymaga dla swej ważności zgody Zamawiającego. 
 
XIX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
Szczegółowe regulacje dotyczące składania odwołań, a także innych środków ochrony 
prawnej zawarte są w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności w jej Dziale 
VI. 

1. Środki ochrony przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w 
art. 154 pkt 5 ustawy. 

 
 

 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2. Formularz cenowy – załącznik nr 2 
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 
5. Oświadczenie podatki – załącznik nr 5 
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej  grupy 

kapitałowej- załącznik nr 6 
7. Projekt umowy – załącznik nr 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


