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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego  
 

Zamawiającym jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku  

Adres do korespondencji; ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk  
Numer faksu;  17 242-08-58,  

Numer telefonu; 17 242-08-83,  
Adres strony internetowej; www.mzklezajsk.pl,  

E-mail; sekretariat@mzklezajsk.pl .  

 
2. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579)  zwanej dalej ustawą Pzp o wartości mniejszej niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia  

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości do 180 000 litrów dla 

Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Leżajsku:  

a) z uwagi na specyfikę niniejszego zamówienia tj. braku możliwości przewidzenia 
dokładnego zakresu ilościowego, dla potrzeb wyceny oferty, Zamawiający przyjął ilość 

orientacyjną. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości oleju 
napędowego niż szacowana w opisie przedmiotu zamówienia;  

b) Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zakupu dokładnej ilości paliwa, określonej 

w opisie przedmiotu zamówienia, ani żądać jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego 
tytułu.  

2) Wymogi dotyczące dostaw: 

a) dostawy będą się odbywać do zbiornika Fuel Master 5000 FM o pojemności 5000 litrów 

będącego w posiadaniu Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie bazy komunalnej przy 
ul. Podolszyny 1 w Leżajsku; 

b) dostawa oleju napędowego odbywać się będzie cyklicznie kilka razy w miesiącu na 
pisemne (wysłane faxem lub e-mailem na adres Wykonawcy) lub telefoniczne zgłoszenie 

Zamawiającego  w przeciągu do 2 dni od daty zgłoszenia, w godzinach od 7:00 do 15:00; 
c) dostawy oleju napędowego odbywać się będą pojazdami wyposażonymi w legalizowane 

przepływomierze (dystrybutor paliwa) oraz wymagane przepisami urządzenia do 

bezpiecznego przetaczania paliwa na miejscu dostawy; 
d) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostawą; 
e) W przypadku prognozowania bardzo niskich temperatur Zamawiający będzie żądał 

dostawy oleju napędowego dla klas klimatu arktycznego o temperaturze zablokowania 
zimnego filtra (CFPP) nie wyższej niż (-32°C).  

3) Wymogi dotyczące przedmiotu  zamówienia.  

a) Zamawiający wymaga, aby olej będący przedmiotem dostawy posiadał świadectwo jakości 
wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające parametry 

jakościowe oferowanego paliwa – dostarczone do każdej dostawy.  
b) Oferowany olej napędowy musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 9 października 2017r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 
ciekłych (Dz. U. z 2015, poz. 1680) oraz parametry normy PN-EN 590:2013-12.  

W przypadku zmiany przepisów lub norm, oferowane paliwo musi być zgodne ze 

zmienionymi przepisami i normami. 
c) Dyrektywy 98/70 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r.  

w sprawie  jakości benzyny i paliw do silników Diesla zmieniającej dyrektywę rady 93/12 
EWG; 

d) Dyrektywy 2003/17 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 2003 r. 

zmieniającej dyrektywę 98/70 WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych. 
e) Olej napędowy zimowy musi spełniać co najmniej poniższe wymogi: 
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Lp. Właściwość Jednostka Min Max 

1 Gęstość w temp. 15° C kg / m³ 820 845 

2 Temperatura zapłonu º C Powyżej 55  

3 Zawartość siarki mg/kg - 10 

4 Lepkość w temp. 40° C mm²/s 2,00 4,50 

5 Temp. zablokowania zimnego filtra w 
przypadku oleju napędowego zimowego 

º C Nie wyższa niż – 20* 

6 Zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg - 24 

7 Zawartość wody mg/kg - 200 

 
*dot. oleju napędowego w okresie zimowym. 

 
f) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 

g) Po każdej dostawie sporządzony zostanie protokół dostawy, podpisany przez 

przedstawiciela Zamawiającego, będący podstawą do wystawienia faktury na podstawie 
faktycznie odebranych przez Zamawiającego ilości. 

h) Rozliczenia z Wykonawcą odbywać się będą na podstawie faktur VAT wystawionych  
w sposób określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ. 

i) Faktura będzie wystawiana najpóźniej na drugi dzień po realizacji dostawy, a jej skan 
przesyłany elektronicznie na e-mail; jdzialo@mzklezajsk.pl  

j) W przypadku dostarczenia paliwa w ilości większej niż zamówiona, gdy nastąpi przelanie 
zbiorników, odpowiedzialność za wypompowanie oraz inne koszty tej operacji ponosi 
Wykonawca.  

k) Zaleca się Wykonawcom uzyskanie wszystkich informacji, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty i zawarcia umowy. 
l) Nazwa i kod dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień Publicznych (CPV): 09134100-8 – olej napędowy  

m) WYKONAWCA może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom 

 
4. Opis części zamówienia  

ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
5. Zamówienia uzupełniające 
ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 
6. Oferty wariantowe 

ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

7. Termin wykonania zamówienia  
Rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. 

Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie, według zapotrzebowań cząstkowych 

składanych każdorazowo przez Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną za 
potwierdzeniem. 

 
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 
 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
a) Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych;  

b) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów;  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada koncesję na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, o której mowa w ustawie z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 755). 

 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemruge4di
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Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.  
 zdolności technicznej lub zawodowej.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie, wykonał należycie co najmniej dwie dostawy oleju napędowego (w ramach jednej umowy, 
kontraktu) w ilości min. 5000 litrów każda dostawa oraz załączy dowody, czy zostały wykonane 

należycie.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełnianie warunku w zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wykazują łącznie.  

2) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych  
w niniejszej SIWZ. 

3) Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.  

4) WYKONAWCA realizujący prace związane z dostępem do informacji niejawnych powinien 
dysponować pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych spełniającym 

wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 ze zm.). 

5) WYKONAWCA może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. WYKONAWCA w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić ZAMAWIAJĄCEMU, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 

do realizacji zamówienia, w szczególności  przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania  
z nich przy wykonaniu zamówienia. 

6) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać WYKONAWCY występujący wspólnie. WYKONAWCY 

ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7) Złożenie przez WYKONAWCĘ nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć 

wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie WYKONAWCY  
z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy. 

 

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  
 

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1, 

należy złożyć:  

a) Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3.  
2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:  

a) Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –  
załącznik nr 2.  

3. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 

postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na 
wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:  

a) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych usług w zakresie wskazanym w rozdz. 8 ust. 1 pkt b) w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  

i podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających 
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami  

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi 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 wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące 
przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 5.  
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b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną 1000 000,00 PLN (jeden milion złotych).  

c) Oświadczenie WYKONAWCY o zabezpieczeniu ciągłości dostaw oleju napędowego 
dostosowanego do warunków klimatycznych z podaniem producenta oleju napędowego  

(określa się trzy okresy: okres letni od 16 kwietnia do 30 września, okres przejściowy od  

1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada (-10ºC), okres zimowy od 16 
listopada do końca lutego (-20ºC). 
 

d) Aktualne uprawnienie do obrotu paliwami płynnymi. 

 

4. Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 

a) Odpis 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. 

 

5. Dodatkowo w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 

ofert Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, zaznacza 

się, iż wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

musi być złożone do oferty w oryginale.  

7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne  
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie  

przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22.  

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,  

o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w ust.  

9. 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 zamieszcza informację o tych podmiotach  

w oświadczeniach w załączniku nr 1 i nr 2.  

10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie  

wg wzoru załącznika nr 1 oraz nr 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających  
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Pozostałe 
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dokumenty o których mowa w rozdz. 9 ust 3 składa na wezwanie Zamawiającego odpowiednio 
Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. 

8 ust 1 lit. b SIWZ.  

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę.  

12. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale.  

13. Dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa w pkt. 11 składane są w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

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

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający  

się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą.  

16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 

352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury 

postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.  

 
10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami  

1. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest: 
Franciszek Andres e-mail: fandres@mzklezajsk.pl, tel. 17 242 02 12; 

Bogdan Pietruszka e-mail: bogdanpiet@mzklezajsk.pl tel. 17 242 62 06 wew. 129. 
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty  

oraz informacje przekazywane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres  

e-mail: sekretariat@mzklezajsk.pl lub fax 17 2420858. Zawsze dopuszczalna jest forma 
pisemna.  

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń  

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu  
oraz pełnomocnictw.  

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  
oraz informacje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk.  

6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się  
z treścią pisma.  

 
11. Wadium 

1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona przez cały okres związania ofertą wadium  

w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł.). 
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 

1) pieniądzu, 

 

mailto:bogdanpiet@mzklezajsk.pl
mailto:sekretariat@mzklezajsk.pl
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, 
poz. 1158 ze zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy o numerze: 

 

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. W LEŻAJSKU 
93124026301111000036371758 

 
z dopiskiem „wadium w sprawie nr ZP/1/11/2018– DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO”.  
 
a w przypadku pozostałych ww. form wniesienia wadium należy złożyć je w siedzibie 

ZAMAWIAJĄCEGO, sekretariat MZK Sp. z. o.o. w Leżajsku w godz. 7.00 - 15.00 w dni robocze. 

  
Oznacza to, że nie później niż przed terminem otwarcia ofert, w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO muszą 

znaleźć się ww. formy wadium. 
4.   Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty lub innej formy wadium. 

5.   Wadium wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY przechowuje na rachunku bankowym. 
6. ZAMAWIAJĄCY zwróci wadium wszystkim WYKONAWCOM niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem WYKONAWCY, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem  ust. 10. 
7.  ZAMAWIAJĄCY zwróci niezwłocznie wadium na wniosek WYKONAWCY, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 
8. ZAMAWIAJĄCY będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez WYKONAWCĘ, któremu 

zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. WYKONAWCA obowiązany jest w tej sytuacji wnieść 
wadium w terminie określonym przez ZAMAWIAJACEGO. 

9.  Wadium wniesione w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  

o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ.  
10. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 
11. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz odsetkami, jeżeli WYKONAWCA, którego oferta została 

wybrana: 
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 

2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. 

 
12. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
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 30 dni. 

3. Przedłużenie okresu 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 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzzgu2tcltqmfyc4nbug44dmnbsgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzzgu2tcltqmfyc4nbug44dmmzzge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzzgu2tcltqmfyc4nbug44dmmzzhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzzgu2tcltqmfyc4nbug44domjqge
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4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.  

 

13. Opis sposobu przygotowania oferty.  
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ.  

2. Do oferty należy dołączyć dokumenty:  
o wypełnione oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału  

w postępowaniu – załącznik nr 2,  

o wypełnione oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

– załącznik nr 3,  

o ewentualne pełnomocnictwa, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających  
się o zamówienie Wykonawcy, ci zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika  

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  

o zobowiązanie podmiotu trzeciego.  
3. Zaleca się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający 

jej zdekompletowanie.  

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
6. Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę  

lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

8. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych 

dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej 

kopii.  

9. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub 

osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.  

10. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania 

podwykonawcom.  

11. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej 

na adres:  
 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku,  

ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk. 

 

Ponadto na kopercie należy umieścić: nazwę i adres Wykonawcy oraz napis 
 

 Oferta na:  

 „Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Sukcesywna dostawa  oleju napędowego  
w 2019 r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku”.  

 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert  29.11.2018 r. do godz. 10:15.  

 
12. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w pkt. 

11, z dopiskiem „Zmiana oferty”.  

13. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez 
wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż 

informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie 

mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone 
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informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,  
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

15. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 

ze zm.), które Wykonawca zastrzega jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być oznaczone 
napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa” oraz spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie  

od reszty oferty.  

16. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego; Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.  
w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37- 300 Leżajsk w sekretariacie, w terminie 

do dnia  29.11.2018 r. do godz. 10:00. Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 7:00 

do 15:00.  

2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci na zasadach 
określonych w art. 84 ust. 2 ustawy.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego;  

 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3,  pokój 207 

w dniu 29.11.2018 r. o godz. 10:15.  

 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką kwotę 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

5. Zamawiający poda Wykonawcom do wiadomości: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta 
jest otwierana, cenę oferty oraz inne kryteria pozacenowe.  

6. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.mzklezajsk.pl informacje dotyczące:  

o firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.  

 

15. Opis sposobu obliczenia ceny  

1. Wykonawca w cenie powinien uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego 
zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ.  

2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie 

prowadził 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.  

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.  

6. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.  

7. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

8. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

 

16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  

Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach  

(1% = 1 pkt). 

 
Wykonawca może otrzymać max 100 punktów. 

 

Punkty będą liczone według następującego wzoru: 
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Liczba punktów  =  
Ci

C min
  • 100, gdzie 

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci - cena oferty “i” 

 
17. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany  
jest w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia – przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów.  

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców  
o swoim wyborze. 

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców którzy złożyli ofertę. 

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane 

w inny sposób. 
7. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w pkt 6 jeżeli 

złożono tylko jedną ofertę.  

 
18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy. 

1. Istotne warunki umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik do 
Specyfikacji. 

  
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy 

Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych.  

 
21. Pozostałe informacje  

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6).  

2. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców 
i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które 

mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp.  

 

22. Klauzula informacyjna RODO 

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 Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Miejski Zakład Komunalny 
Sp. z o.o. w Leżajsku (adres: ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk) 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o.  

w Leżajsku jest Pani Marta Jaworska, adres e-mail: mjaworska@mzklezajsk.pl, telefon:  
17 242 6206 wew. 112 ; 
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 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

 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;   

 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; 

 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;   

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

 posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

 nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

Wyjaśnienia: 
* 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. 
** 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.” 
 

22. Załączniki:  

Załącznik nr 1 Formularz oferty 

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o grupie kapitałowej 

Załącznik nr 5  Wykaz wykonywanych usług 

Załącznik nr 6 Wzór umowy 

 

                                                                    
                                                                                        


