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I. Informacje ogólne. 
 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. 
37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15 

e-mail: biuro@pgkimjaroslaw.pl 
adres strony internetowej:  bip.pgkimjaroslaw.pl   
adres skrzynki podawczej Zamawiającego ePUAP: /pgkimjaroslaw/SkrytkaESP   
 

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony w rozumieniu przepisów art. 39-46 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z dnia 2019.09.27), zwanej 

dalej ,,Ustawą” lub „ustawą PZP”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i 

Wykonawców, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej, stosowane będą przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 z dnia 2020.10.08  
 
 
II. Opis i określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego (ON) do silników diesla na 

potrzeby Zakładu Oczyszczania Miasta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Jarosławiu Sp. z o.o. w ogólnej ilości szacunkowej do 280 000 l. w okresie jednego roku.  

2. Nieodłącznym elementem złożenia oferty jest nieodpłatne użyczenie i dostarczenie Zamawiającemu w 

ramach realizacji przedmiotu zamówienia, na czas trwania umowy, zbiornika o pojemności 5 000 litrów, 

wyposażonego w układ dystrybucyjny  umożliwiający tankowanie dostarczonego paliwa. Wykonawca 

zbiornik o którym mowa wyżej dostarczy w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy, do Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. , Makowisko 163, 37-500 

Jarosław.  

3. Zdefiniowany powyżej zbiornik musi mieć zainstalowany system kontroli kierowców, który w 

łatwy sposób zarejestruje każde tankowanie bez konieczności osobistego nadzoru (każdy wydany litr 

paliwa zostanie zarejestrowany  i odpowiednio rozliczony)  

Przykładowy zarys działania systemu:   

1) Kierowca loguje się za pomocą dwóch kart (Kierowca, Pojazd); 

2) Każdy pobór paliwa jest rejestrowany i przypisany do pojazdu oraz kierowcy; 

3) Terminal rejestruje przebieg pojazdu, temperaturę paliwa oraz kto, kiedy, ile i na jaki pojazd 

zatankował; 

4) Zakończone tankowanie rozpoczyna proces przesyłania danych do systemu obsługującego 

pobór paliwa ( zarządzanie paliwem);  

5) Z każdego urządzenia z dostępem do Internetu Zamawiający może mieć wgląd do wszelkich 

informacji na temat paliwa. 

Ponadto zbiornik winien posiadać wyposażenie:  

1) dystrybutor elektroniczny, pompa,  

2) licznik mechaniczny, 

3) metalowy filtr paliwa,  

4) wąż  z pistoletem, 

mailto:biuro@pgkimjaroslaw.pl
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5) wieszak na wąż, 

6) czujnik maks. Napełnienia, 

7) elektroniczny detektor wycieku. 

Po zakończeniu umowy odbiór urządzenia przenośnego obciąża Wykonawcę. Wykonawca zapewnia 

bezpłatny serwis techniczny urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest usuwać ewentualne awarie 

urządzenia przenośnego w terminie 24 godzin od daty  powiadomienia telefonicznego potwierdzonego 

faxem lub e- mail.  

4. Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie  o 20 %, szacowanej 

ilości litrów w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia 

zamówienia o ilości jak wyżej, strony rozliczą dostawy wg . rzeczywiście dostarczonej ilości paliw a 

Wykonawcy oprócz żądania zapłaty ceny nie przysługują żadne inne roszczenia wobec Zamawiającego 

5. Wielkość przedmiotu zamówienia wskazana w pkt. 1 jest wielkością maksymalną w okresie 

jednego roku, określoną na podstawie aktualnego stanu wiedzy Zamawiającego dotyczącej 

rocznego zapotrzebowania na paliwa stanowiące przedmiot zamówienia. Oznacza to, iż 

Zamawiający może dokonać zakupu mniejszej ilości oleju napędowego, co nie może stanowić 

podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej 

odpłatności należnej z tytułu sprzedaży. 

6. Dostarczany olej napędowy w okresie zimowym, umożliwiać będzie eksploatację pojazdów 

zamawiającego a punktem odniesienia będzie temperatura blokowania zimnego filtra; 

 w okresie letnim tj. od 16 kwietnia do 30 września należy dostarczać olej  napędowy o 

temperaturze zablokowania zimnego filtra 0 stopni C. 

 w okresie przejściowym tj. od 01 marca do 15 kwietnia oraz od 01 października do 15 

listopada o temperaturze zablokowania zimnego filtra - 10 stopni C. 

 w okresie zimowym tj. od 16 listopada do końca lutego o temperaturze zablokowania zimnego 

filtra od – 20 stopni do - 25 stopni C. 

 

Rozliczanie kierowców i zarządzanie paliwem : 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania stanu paliwa w zbiorniku.  

8. Zamawiający oświadcza, iż magazynowany w zbiorniku olej napędowy jest przeznaczony na jego 

potrzeby własne w celu tankowania własnych pojazdów, maszyn budowlanych i innych urządzeń 

zasilanych wysokoprężnymi silnikami spalinowymi.    

9. Ilość pobranego paliwa jest rozliczana w temperaturze rzeczywistej. 

10. Fakturowanie Zamawiającego następuje w oparciu o wskazania licznika urządzenia wydającego 

paliwo (dystrybutora) za paliwo pobrane do baków pojazdów i maszyn przez upoważnione osoby w 

tygodniowych okresach rozliczeniowych. 

11. Wykonawca dokonuje pełnej analizy pobranego przez Zamawiającego oleju napędowego ze zbiornika 

zawierającego, co najmniej, następujące dane: 

a) - datę i godzinę tankowania, 

b) - imiona i nazwiska (numery) kierowców pobierających paliwo, 

c) - numery rejestracyjne (lub garażowe) pojazdów, 
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d) - zużycia paliwa pobranego do baków pojazdów i maszyn przez upoważnione osoby wg norm 

zużycia obowiązujących u Zamawiającego. 

12. Kierowcy (operatorzy) Zamawiającego mogą pobierać olej napędowy 24 godziny na dobę przez 7 dni w 

tygodniu. 

13. Zamawiający ma dostęp do danych dotyczących poboru oleju napędowego 24 godziny na dobę przez 7 

dni w tygodniu. 

14. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia dostaw paliwa w miejscu zlokalizowania zbiornika w sposób 

ciągły bez konieczności zamawiania paliwa przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy i 

zagwarantować realizację jednorazowej dostawy w ilości od 3000 do 5000 litrów . Zamawiający 

wymaga, aby poszczególne dostawy odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 7:30 do 15:30. 

16. 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.2017.247 z dnia 2017.02.14), 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 o parametrach nie gorszych niż według 

Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06 dla oleju napędowego. 

17. Uwaga: Zamawiający każdorazowo wymagać będzie od Wykonawcy przedłożenia  świadectwa jakości 

(atestu) dostarczonego paliwa wystawionego przez akredytowane laboratorium.   

Określenie ilości dostarczonego paliwa:  

18. Odbiór paliwa będzie się odbywał pod nadzorem komisji, w skład której będzie wchodzić przedstawiciel 

Zamawiającego oraz przedstawiciel Wykonawcy (np. kierowca autocysterny).  

19. Pomiar paliwa nastąpi za pomocą systemu elektronicznego na podstawie urządzeń pomiarowych 

Wykonawcy, następnie komisja sporządzi stosowny protokół oraz określi ilość przyjętego w 

temperaturze rzeczywistej paliwa do zafakturowania. 

 
 
III. Opis części zamówienia, oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
 

IV. Wymagania związane z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 
Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 
zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 
 
V. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 
 
VI. Umowy ramowe. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
VII. Dynamiczny system zakupów. 
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
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VIII. Aukcja elektroniczna. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 
IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wymagania dotyczące gwarancji i ubezpieczenia 
 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
X. Termin realizacji zamówienia  i warunki płatności. 
 
1. Umowa będzie obowiązywać od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2023 

2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia dostępu w 

sposób ciągły do paliwa w miejscu zlokalizowania zbiornika bez konieczności zamawiania 

paliwa przez Zamawiającego. 

3.  Fakturowanie Zamawiającego następuje w oparciu o wskazania licznika urządzenia wydającego paliwo 

(dystrybutora) za paliwo pobrane do baków pojazdów i maszyn przez upoważnione osoby w 

tygodniowych okresach rozliczeniowych. 

4. Zapłata za paliwo będzie następowała przelewem na podstawie wystawianych w każdy poniedziałek 

faktur VAT za tydzień poprzedni w terminie 14 dni od daty ich wystawienia i dostarczenia 

Zamawiającemu.  

5. Mechanizm podzielonej płatności (MPP).  W mechanizmie podzielonej płatności (MPP), płatność za 

nabyty towar lub usługę odbywa się tak, że wartość sprzedaży netto wpłaca się jako nabywca na 

rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozlicza się w inny sposób. Natomiast pozostałą zapłatę, która 

odpowiada kwocie VAT z faktury, wpłaca się na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. 

Od 1 listopada 2019 r. MPP jest obowiązkowy dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. 

towarów i usług wrażliwych określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. 

 
XI. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych – PLN. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
 
XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu, 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu  

o zamówieniu i SIWZ. 
2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy PZP (tzw. procedura odwrócona) najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona 
zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 
 

3. Warunki udziału w postępowaniu. 
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, dotyczące: 
3.1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

3.1.1.1. posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa 

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

Prawo energetyczne (Dz.U.2020.833 z dnia 2020.05.11 
 

Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia – każdy z tych Wykonawców występujących wspólnie, który będzie wykonywał 
zamówienie w zakresie dostaw, których realizacja wymaga uprawnień wskazanych w Rozdziale XII 
pkt. 3.1.1.1.  SIWZ, musi wykazać się posiadaniem takich uprawnień. 
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3.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: 

4  
3.1.2.1. w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu 

składania ofert posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie 

mniejszą niż 500 000,00 zł  (słownie: pięćset tysięcy złotych ).  

3.1.2.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie powadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).  

W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs 
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank 
Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę 
przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, warunek z pkt. 3.1.2.1. i 3.1.2.2. musi być spełniony 
samodzielnie przynajmniej przez jednego z tych Wykonawców. 
 

3.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 
5  

3.1.3.1. w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub 

wykonuje co najmniej 1 zamówienie (umowę),  które to zamówienie (umowa) 

odpowiada swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, co oznacza, że obejmowało lub 

obejmuje dostawę oleju napędowego o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto               

w okresie jednego roku (słownie: jeden milion złotych 00/100), albo w przypadku 

zamówienia (umowy) nadal wykonywanej - do dnia przed upływem terminu 

składania ofert - Wykonawca wykonał dostawę w wyżej wymienionym zakresie o 

wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100) 

w okresie jednego roku.   

Uwaga:  
– w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, określony w Rozdziale XII pkt. 3.1.3 SIWZ, 
musi spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia,  
– w przypadku, gdy Wykonawca, celem potwierdzenia spełniania warunku udziału  
w postępowaniu, określonego w Rozdziale XII pkt. 3.1.3 SIWZ polega na zdolnościach innych 
podmiotów, powyższy warunek musi spełniać minimum jeden z tych podmiotów. 
 

3.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w Rozdziale XII pkt. 3.1.2 oraz 3.1.3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nim stosunków prawnych. 

3.3. Zamawiający informuje, że w sytuacji, o której mowa w Rozdziale XII pkt. 3.2 uzna warunek za 
spełniony jeśli: 
3.3.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni 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. 
W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 



7 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności: 
3.3.3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
3.3.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonaniu zamówienia publicznego, 
3.3.3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego. 
3.3.2 Zamawiający oceni czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 
ustawy i ust. 5 pkt 1), 2) i 8) ustawy PZP wskazane przez Zamawiającego w Ogłoszeniu i 
SIWZ. 

3.3.3 Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy zdolności techniczne lub zawodowe lub 
sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XII pkt. 3.2 
SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
3.3.3.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
3.3.3.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub 
finansową, o których mowa w Rozdziale XII pkt. 3.1.2 i 3.1.3 SIWZ. 

 
4. Podstawy wykluczenia, w tym podstawy o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP 

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania w tym: 
4.1.3. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) do 23) ustawy PZP, 
4.1.4. nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w ogłoszeniu i SIWZ, 

spośród okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 8) ustawy PZP. 
 

4.2. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 8) oraz art. 24 ust. 1 pkt 12) do 23) 
ustawy PZP wykluczy z postępowania: 
4.2.3. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 498), 

4.2.4. Wykonawcę, 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, 

4.2.5. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 

4.2.6. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia, 

4.2.7. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia  
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  



8 

c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);  

4.2.8. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 4.2.5; 

4.2.9. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 

4.2.10.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 „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów, 

4.2.11.Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

4.2.12.Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, 

4.2.13.Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,  
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, 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, 

4.2.14.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, 

4.2.15.Wykonawcę, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.  
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst. 
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 628), 

4.2.16.Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne, 

4.2.17.Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 
369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 7-11 ustawy PZP. 
4.3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
4.4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, Zamawiający - z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy 
PZP – zbada czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy, jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 
pkt 1), 2), 8) ustawy PZP i które wskazane zostały przez Zamawiającego w Ogłoszeniu i SIWZ.  
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XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1), 2) i 8) 
ustawy PZP 
 
 
Część I – oświadczenia, dokumenty oraz pełnomocnictwa składane wraz z ofertą za pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. 
 
1. Wykonawca - przed upływem terminu składania ofert - złoży, aktualne na dzień składania ofert, 

oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, 
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej 
„JEDZ”, przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD lub innych dostępnych 
narzędzi lub oprogramowań, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 
elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów określonych w Rozdziale XIII część I pkt. 8 SIWZ. 

1.1. JEDZ dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego  
w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. W zakresie IV części JEDZ 
Wykonawca może złożyć ogólne oświadczenie (może wypełnić tylko sekcję α) potwierdzające 
spełnianie kryteriów kwalifikacji (warunków udziału w postępowaniu) określonych w Ogłoszeniu 
o zamówieniu i w SIWZ. Oświadczenia zawarte w JEDZ będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

1.2. W celu wypełnienia własnego oświadczenia w formie JEDZ z wykorzystaniem narzędzia ESPD, 
Wykonawca: 
 pobiera plik „Załącznik nr 6 - espd-request.xml” ze strony Zamawiającego, 

 Wykonawca wypełnia za pomocą narzędzia ESPD własny JEDZ importując plik „Załącznik 
nr 6 - espd-request.xml” do strony internetowej http://espd.uzp.gov.pl/,  

 składa JEDZ zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale XIII część I pkt. 1.4.– 1.7. 
SIWZ. 

1.3. Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ znajdują się także  
w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), dostępnych na stronie Urzędu – 
www.uzp.gov.pl, w repozytorium wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. 

1.4. JEDZ należy złożyć 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. 

1.5. 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, spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z 
dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jedn. Dz. U. z 
2019 r. poz. 162). 

1.6. JEDZ należy dołączyć do oferty w postaci określonej w Rozdziale XIII część I pkt. 1.4. SIWZ,  
a następnie, wraz z plikami stanowiącymi ofertę oraz załącznikami do oferty, skompresować do 
jednego pliku archiwum .zip. 

1.7. W przypadku składania, uzupełnienia lub poprawienia JEDZ na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, 
JEDZ w formie o której mowa w Rozdziale XIII część I pkt. 1.4. SIWZ, należy przesłać e-mailem na 
adres Zamawiającego: biuro@pgkimjaroslaw.pl   

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu składa w stosunku do każdego JEDZ dotyczący tych podmiotów. 

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty, o których mowa w Rozdziale XII pkt. 3.3.1. SIWZ. 

5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginalne pełnomocnictwo określające 
jego zakres, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do 
reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do 
podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

http://espd.uzp.gov.pl/
http://www.uzp.gov.pl/
mailto:biuro@pgkimjaroslaw.pl
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ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum.zip. Pełnomocnictwo może być również 
elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie lub elektroniczną kopią 
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. 

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji lub 
elektroniczna kopia oświadczenia poświadczona za zgodność z oryginałem a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum .zip. 

7. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich 
w postępowaniu, stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 ustawy PZP podpisane i złożone zgodnie  
z zasadami określonymi w Rozdziale XIII część I pkt. 5 SIWZ. 

8. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, 
.xps, .odt. Formaty danych muszą być zgodne z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn. Dz. U.  
z 2017 r. poz. 2247). Wybór formatu danych przez Wykonawcę musi umożliwiać użycie 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

 
Część II – Oświadczenia składane przez Wykonawcę, bez wezwania ze strony Zamawiającego po 
czynności otwarcia ofert. 
 
9. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz  
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże 
Zamawiającemu przedmiotowe oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji, lub elektroniczną kopię 
oświadczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

Część III – oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na podstawie wezwania 
Zamawiającego. 
 
10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów. 
10.1. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

 
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
Zamawiający zażąda: 

10.1.1. ważnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

paliwami ciekłymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z 

przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2020.833  z 

dnia 2020.05.11) .  

 

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
Zamawiający zażąda dokumentów: 

 
10.1.2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,  
w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania 
ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów 
wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający 
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału  
w postępowaniu, 

10.1.3. potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca 
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nie może złożyć dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, 

 
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, 
Zamawiający zażąda dokumentów: 

 
10.1.4. wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli  
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór wykazu stanowi załącznik nr  9 do 
SIWZ). 
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić 
wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
zakresie. 

 
10.2. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające braku podstaw wykluczenia (w przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich ma potwierdzić): 
 
10.2.1. 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, 

10.2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu (w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 
24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP), 

10.2.3. 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 ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu (w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP), 

10.2.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, chyba 
że Zamawiający będzie mógł uzyskać dokumenty za pomocą bezpłatnych  
i ogólnodostępnych baz danych, pod warunkiem, iż dokumenty są dostępne w języku 
polskim, 

10.2.5. 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 
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ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), 

10.2.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór stanowi załącznik  
nr 6 do SIWZ), 

10.2.7. 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  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) (w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP) (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ), 

10.2.8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP, 

 
10.3. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale XIII SIWZ część III pkt 10.2.1. SIWZ Wykonawca 
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 14 i 21 ustawy 
PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je 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. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
 

10.4. Wykonawca zagraniczny 
10.4.1. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdziale XIII część III pkt 
10.2.1. – 10.2.4. SIWZ, składa: 
10.4.1.1. 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 - wystawioną/y nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

10.4.1.2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
10.4.1.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

10.4.1.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

10.4.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, 
wskazanych w Rozdziale XIII część III pkt 10.4.1 SIWZ, 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 - wystawione 
odpowiednio w terminach określonych w Rozdziale XIII część III pkt 10.4.1 SIWZ. 
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10.5. Zasady udziału Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 
10.5.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

10.5.2. Wykonawcy, o których mowa w Rozdziale XIII część III pkt 10.5.1 SIWZ składają jedną ofertę 
z uwzględnieniem postanowień w Rozdziale XIII część I pkt 2 SIWZ. 

 
10.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych 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. 
 

10.7. Inne postanowienia dotyczące dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw: 
10.7.1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIII część III pkt 10.1.–10.4. 

SIWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub  
w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność  
z oryginałem. 

10.7.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia, o której mowa w Rozdziale XIII część III pkt 10.7.1., następuje przy użyciu 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

10.7.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które 
każdego z nich dotyczą. 

10.7.4. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do 
reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym 
pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty. 

10.7.5. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z ich 
tłumaczeniem na język polski. 

10.7.6. Jeżeli złożone kopie będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń. 

 
11. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, muszą spełniać wymagania 

określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia ws. dokumentów, a także wymagania określone  
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania  
i przechowywania dokumentów elektronicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 z poźn. zm.) oraz 
- w odniesieniu do JEDZ wymagania określone w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej 
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (Dz.U. L 3/16 z 6.1.2016). 

 
XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów. 
 
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 123). 

2. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, w tym JEDZ, za pośrednictwem Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego 
również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

3. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz dokumentów innych niż w Rozdziale XIV pkt 2, odbywa się przy użyciu 
poczty elektronicznej, na adres Zamawiającego biuro@pgkimjaroslaw.pl . 

4. Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu 
ePUAP oraz miniPortalu: 
5.1. specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 
5.2. format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML  

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:biuro@pgkimjaroslaw.pl
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z kodowaniem UTF-8, 
5.3. oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera  

i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, 
5.4. integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu 

ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna 
Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje rodzaj Urzędowego 
Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane 
z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie 
przekazania. 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

7. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. 
8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny do wykorzystania przez Wykonawcę w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią 
załączniki nr 11 i nr 12 do niniejszej SIWZ. 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, inne niż określone w Rozdziale XIV pkt 2 składane są przez Wykonawcę 

e-mailem na adres Zamawiającego biuro@pgkimjaroslaw.pl . W tytule wiadomości Zamawiający 

zaleca wskazanie znaku postępowania DAP. 26.28.2020. Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z 
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r., w 
sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych wraz  
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz  
z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 października 2018 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

10. Za datę przekazania dokumentów, o których mowa w Rozdziale XIV pkt 9 przyjmuje się datę ich wpływu 
na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: biuro@pgkimjaroslaw.pl  

11. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu pocztą 

elektroniczną – wyłącznie na adres: biuro@pgkimjaroslaw.pl  . 
12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
13. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek  
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

14. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w Rozdziale XIV pkt 13. 

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą 
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

16. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SIWZ.  
 

XV. Wymagania dotyczące wadium. 
1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 50.000,00 złotych 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

2.1. pieniądzu,  
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
2.3. gwarancjach bankowych, 
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych  
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U.  
z 2019 r. poz. 310). 

mailto:biuro@pgkimjaroslaw.pl
mailto:biuro@pgkimjaroslaw.pl
mailto:biuro@pgkimjaroslaw.pl
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3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  
w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu, nr konta 10 9096 0004 2001 0053 9454 0001 
z dopiskiem: „Wadium- sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb PGKiM w Jarosławiu                         
Sp. z o.o.”. 

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.  
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności 

winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia 
wadium w pieniądzu przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku 
bankowym. 

6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, Wykonawca wnosi wadium w oryginale  
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do 
jego wystawienia (wystawców dokumentu). Beneficjentem wadium wnoszonego w przedmiotowej 
formie jest PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. 

7. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczenia 
powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, 
bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zachodzą 
okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub 5 pkt 1 i 3 ustawy PZP stanowiące podstawę do żądania 
wypłaty należności. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od 
spełnienia przez beneficjenta (PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.) dodatkowych warunków (np. żądanie 
przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek PGKiM  
w Jarosławiu Sp. z o.o), albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu 
zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o., albo 
żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia 
dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w 
imieniu PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. z żądaniem zapłaty). Wadium takie powinno obejmować cały 
okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 

8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. 
9. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie. 
 
XVI. Termin związania ofertą. 
1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 60 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy). 
3. 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 tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.  

 
XVII. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z postanowieniami SIWZ. Złożenie więcej niż jednej 

oferty spowoduje, że oferty zostaną odrzucone. 
3. Ofertę składa się na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem  

nr 1a do SIWZ – formularz cenowy. 
4. Do Oferty Wykonawca dołączy, sporządzone w języku polskim:  

4.1. JEDZ, 
4.2. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) Oferty i jej załączników, 

jeżeli prawo to nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy, 
4.3. dokument wadium ( w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej), 
4.4. oświadczenie o powierzeniu podwykonawcy części zamówienia (tylko w przypadku, gdy 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizację części zamówienia), 
4.5. zobowiązanie innych podmiotów (tylko, gdy Wykonawca  polega na zdolności innych podmiotów 

dla wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej). 
5. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

5.1. powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej,  
w szczególności w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, który winien być złożony przez osobę (-y) upoważnioną (-e) do 
reprezentowania Wykonawcy. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został 
w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal znajdującego się na stronie Urzędu Zamówień 
Publicznych, w Regulaminie korzystania z miniPortalu (link do Regulaminu: 
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal). W przypadku złożenia oferty w kilku 

https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal


16 

plikach, wymagania odnoszą się do każdego z nich, 
5.2. ofertę należy złożyć w oryginale. 

6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, dokumentach lub oświadczeniach w tym JEDZ, 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), Wykonawca powinien to 
wyraźnie zastrzec poprzez złożenie ich w osobnym pliku wraz z jednoczesnym oznaczeniem pliku 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 
część, skompresowane do jednego pliku archiwum .zip. Pliki powinny być odrębnie podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
6.1. W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca składa 

oświadczenie stanowiące załącznik nr 13 do SIWZ wraz z jednoczesnym oznaczeniem 
„Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji”. Oświadczenie powinno być skompresowane wraz  
z ofertą do jednego pliku archiwum .zip. Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia zostanie 
uznane jako brak woli utajnienia jakichkolwiek danych składających się na ofertę. 

6.2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, Zamawiający nie będzie występował  
o uzupełnienie lub wyjaśnienie złożonego w ofercie zastrzeżenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa oraz jego uzasadnienia. Zamawiający oceni zastrzeżenie tajemnicy 
przedsiębiorstwa oraz jego uzasadnienie. W przypadku uznania przez Zamawiającego, że 
Wykonawca nie wykazał w ofercie, że informacje i dokumenty stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna to zastrzeżenie za bezskuteczne. W takim przypadku 
oferta będzie jawna również w zakresie nieskutecznie objętym tajemnicą przedsiębiorstwa,  
o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.  

6.3. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 26 ust. 1, art. 26 ust. 2f, art. 26 ust. 3, art. 90 oraz art. 87 ust. 1 ustawy, a złożone przez niego 
dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało 
prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający 
uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Postanowienia 
Rozdziału XVII pkt. 6.2. SIWZ stosuje się odpowiednio. 

6.4. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę 
oferty, termin wykonania zamówienia i warunki płatności. 

 
XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Do obliczenia ceny oferty brutto należy posłużyć się formularzem oferty i formularzem cenowym 

stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 1a do SIWZ. 

3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SIWZ, powinien w cenie oferty brutto 

ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 

4.  Cena ofertowa powinna być podana następująco: 

 Cena netto (bez VAT)  

 Stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT)  

 Cena brutto (z VAT) 

5.   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na formularzu cenowym ( załącznik 1a) podał cenę oleju 

napędowego zgodnie ze schematem umieszczonym w tabeli , natomiast na formularzu ofertowym 

(załącznik nr 1) należy podać wartość zamówienia ogółem (w rozbiciu na wartość netto, podatek VAT i 

wartość brutto).Wartość brutto całego zamówienia brana będzie pod uwagę przy ocenie i porównaniu 

ofert.   

6.  Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich . 

7.   Cena jednostkowa za 1 litr paliwa powinna zostać ustalona poprzez odniesienie się do ceny hurtowej PKN 

ORLEN (Olej napędowy - Ekodiesel) opublikowanej na stronie internetowej www.orlen.pl według 

http://www.orlen.pl/
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danych na dzień 15.12.2020r. ( aktualne ceny obowiązujące od dnia  15.12.2020r. )   

8.    W formularzu cenowym Wykonawca określi wielkość opustu i/albo narzutu, jako wartość kwotową w 

PLN w stosunku do ubruttowionego jednego litra oleju napędowego obowiązującą w niezmiennej 

wysokości przez okres umowy.   

9.  W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta tj.  taka,  która 

według formuły oceny ofert uzyska najniższą cenę. 

10.     Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. 

11.  Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę poinformuje 

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. 

 
XIX. Informacja o miejscu i terminie składania i otwarcia ofert, forma oferty. 
 
1. Miejsce i termin składania ofert. 

1.1. Wykonawca, celem złożenia oferty, pobiera edytowalną wersję formularza oferty ze strony 
bip.pgkimjaroslaw.pl  

1.2. Wykonawca składa ofertę wraz załącznikami w tym JEDZ, skompresowaną do jednego pliku 
archiwum .zip za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 23.12.2020r. do godziny 10:30. 

1.3. Klucz publiczny dla niniejszego postępowania, niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę, 
jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.  

1.4. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, przy użyciu którego 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

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

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

2. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert 23.12.2020r. o godz. 11:00 w 

siedzibie Zamawiającego w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Jarosławiu Sp.  z o.o. ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, pok. Nr 204 o godz. 11:00. 

 
3. Publiczne otwarcie ofert. 

3.1. Otwarcie ofert jest jawne. 
3.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu  

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 
3.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
3.4. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) 

Wykonawcy, cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli 
ich podanie w ofercie było wymagane.  

3.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie bip.pgkimjaroslaw.pl  informacje 
wynikające z art. 86 ust. 5 ustawy. 
 

4. Termin związania ofertą. 
4.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
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4.2. 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 tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium. 
4.4. 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. 
 

XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
1. Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone Zamawiający przyjął kryterium określone w 

ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia 

Sposób oceny ofert opis kryterium: 

 CENA brutto OLEJU NAPĘDOWEGO   

2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tzn. ofertę z najniższa ceną   

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 87 Prawo zamówień publicznych może 

żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

W przypadku wątpliwości, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych). 

Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych 

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:  

 

Lp. Nazwa kryterium Punkty Znaczenie w % 

1. Cena oleju napędowego  100 100 % 

 

Kryterium : cena – waga 100% 

                                                           Cena brutto oferty najtańszej x waga 100% 

A(liczba otrzymanych punktów) =_____________________________________ 

                                                           Cena brutto oferty badanej 

 

Kryterium ceny jest kryterium arytmetyczne. 

 

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe 

nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach. 
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6. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów. 

Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

7. Wszystkie ceny w formularzu ofertowym muszą być podane z dokładnością do jednego grosza.  

8. Oferowane ceny paliwa muszą być odniesione do temperatury rzeczywistej i obowiązywać na siedem 

dni przed otwarciem ofert tj. na dzień 15.12.2020r. ( Cena netto za 1 litr oleju napędowego Ekodiesel w 

PKN ORLEN według cen z dnia 15.12.2020r.  z ogłoszenia na stronie internetowej rafinerii.). Cena 

jednostkowa oleju napędowego ON w trakcie trwania umowy będzie ustalana jako hurtowa cena oleju 

napędowego obowiązująca u producenta oleju , opublikowana na stronie internetowej www.orlen.pl 

według danych w dniu tankowania pojazdów Zamawiającego plus podatek VAT z uwzględnieniem 

stałego opustu i/lub narzutu oferowanego przez Wykonawcę w ofercie cenowej. Jeżeli w dniu 

tankowania  na wymienionej stronie internetowej nie będzie publikowana hurtowa cena oleju 

napędowego, należy przyjąć cenę hurtową tego paliwa publikowana na stronie internetowej w ostatnim 

dniu przed datą tankowania.  

Dzięki temu Zamawiający doprowadzi do porównywalności złożonych ofert. Natomiast w trakcie 

realizacji zamówienia cena oleju napędowego ustalana będzie wg mechanizmu zawartego w § 6 we 

wzorze umowy dołączonym do niniejszej specyfikacji. Cena netto na dzień rozpoczęcia umowy jest 

ceną wpisaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i cenowym, skorygowaną zmianami cen, 

które będą miały miejsce od dnia otwarcia ofert do dnia podpisania umowy (wg mechanizmu zawartego 

w § 6 we wzorze umowy dołączonym do niniejszej specyfikacji). 

 
XXI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1.1. 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, 

1.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
1.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia, 
1.4. unieważnieniu postępowania 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1. i 1.4., zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na 
której jest udostępniona SIWZ. 

3. Przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia, w przypadku wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia będą oni zobowiązani do przedłożenia 
Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 93 
ust. 1 ustawy PZP. 

5. 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. 

6. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał 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. 
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XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 
 
 
1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Wzór umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności 

Wykonawcy oraz wartości umowy. 

3. Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty opisane są w § 9 załącznika nr 2 do SIWZ – 

wzór umowy. 

 
XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego. 
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  

w Dziale VI ustawy PZP – odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego 
wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. 
Dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów Ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.  

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się  
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia,  
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  
6.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, 
6.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
8. Odwołanie powinno wskazywać czynności 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. 

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 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. 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. 
 
 

XXIV. Klauzula informacyjna - art. 13 RODO. 
1. Wobec wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych przedstawiamy poniższe informacje. 

1.1. W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany 
jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 
1) wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
2) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 
3) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone  

w pełnomocnictwie), 
4) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK), 
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5) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

2. 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: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu , ul. Przemyska 15, telefon 
kontaktowy: (16) 6212560, email: biuro@pgkimjaroslaw.pl , 

2) w imieniu Administratora sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony 
Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem siedziby 
Administratora, jak również pod numerem telefonu (16) 6244737 oraz adresem email: 
iod@pgkim.jaroslaw.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb PGKiM w Jarosławiu 
Sp. z o.o.”, znak: DAP.26.7.2019, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP, 

5) Pani/Pana 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, 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 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, 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 uzna 

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

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
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 którym mowa w art. 20 RODO, 
c) 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. c) RODO.  
10) Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych, Wykonawca powinien w ww. zakresie 

złożyć stosowne oświadczenie. Treść oświadczenia została zawarta w pkt. 11 Formularza oferty, 
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

 
XXV. Postanowienia końcowe. 
1. Zamawiający nie określa w SIWZ dodatkowych wymogów dotyczących zachowania poufnego charakteru 

informacji przekazanych Wykonawcy w toku postępowania, innych niż wynikające z bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawnych. 

2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. Przywołane w SIWZ załączniki stanowią jej integralną część. Zamawiający udostępnia Wykonawcy 

załączniki (wzory formularzy i oświadczeń) w wersji edytowalnej na stronie internetowej 
bip.pgkimjaroslaw.pl  

4. W sprawach nie unormowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie ustawa Prawo Zamówień Publicznych, 

                                                 
1 Wyjaśnienie: 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 Wyjaśnienie: 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 

mailto:biuro@pgkimjaroslaw.pl
mailto:iod@pgkim.jaroslaw.pl
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akty Wykonawcze do ustawy oraz Kodeks Cywilny. 
 
Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 
Załącznik nr 1 - formularz oferty 
Załącznik nr 1a - formularz cenowy 
Załącznik nr 2 – wzór umowy 
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 4 - espd-request.xml 
Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o braku wydania wyroku sądu 
Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania 

się o zamówienia publiczne 
Załącznik nr 7 - wzór oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych 
Załącznik nr 8 – wzór oświadczenia o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o 

naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony 
środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez 
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP, 

Załącznik nr 9 – wzór wykazu dostaw 
Załącznik nr 10 – identyfikator postępowania 
Załącznik nr 11 - klucz publiczny 
Załącznik nr 12 - wzór oświadczenia o zastrzeżeniu informacji 
 
 
Wskazane powyżej załączniki wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ. Zamawiający 

dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty 

wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 

 


