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               Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
                           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   
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                                w Poznaniu KRS nr 0000019516 
                                         NIP 665-000-12-14 
                               kapitał zakładowy :  3 000 000,00 zł 
                        tel. (0-63) 242-82-76, fax (0-63) 242-82-24                                                                                      
  

 

 

 

 

 

SWZ 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Koninie, ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin 

 

Nazwa zamówienia:  

,,Dostawa oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw PGKiM Sp. z o.o. 

w Koninie” 
 

Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

Kod CPV: 09134100-8 – Olej napędowy 

 

 

Sygnatura zamówienia: ZP-3/2021 
 

 

 

 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym – Art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert 

następuje za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/ na formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na miniPortalu. 

 

 

 

 

 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej 

Zamawiającego: www.pgkim.konin.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego 

http://www.pgkim.konin.pl/
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I. NAZWA, ADRES ORAZ DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

1. Dane Zamawiającego: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin. 

NIP: 665-000-12-14 

KRS: 0000019516 

Tel.: 063 242-82-76 

Fax: 063 242-82-24 

E-mail (ogólny): sekretariat@pgkim.konin.pl 

E-mail (do korespondencji ws. zamówienia): przetargi@pgkim.konin.pl 

Strona internetowa: www.pgkim.konin.pl  

2. Adres do korespondencji: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Koninie 

ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin. 

3. Godziny pracy Zamawiającego: 

- poniedziałek: 08:00-16:00; 

- wtorek-piątek: 07:00-15:00; 

 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

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 danych) (Dz. U. UE L119  

z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki  

Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie,  

ul. Marii Dąbrowskiej 8, telefon kontaktowy: 063 242-82-76,  

email: przetargi@pgkim.konin.pl. 

2) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Janusz Graczyk, tel. kontaktowy  

63 242-82-76; e-mail: iod@pgkim.konin.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia  

mailto:sekretariat@pgkim.konin.pl
mailto:przetargi@pgkim.konin.pl
http://www.pgkim.konin.pl/
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publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym  

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 

I. NAZWA, ADRES ORAZ DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZP-3/2021 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. 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 przepisanych ustawy P.Z.P.,  

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana  

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po  

stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan  

zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu  

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy  

lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych  

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą  

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą  

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może  

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia  

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których  

mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma  

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia  

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby  

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii  
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Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

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;ZP-3/2021 

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) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne  

z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem  

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 

pkt 1 p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ". 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych 

 O jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p.  

4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.  

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.  

7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.  

9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, 

 o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p. 
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DODATKOWE WARUNKI. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zbiornika na olej napędowy w objętości od 5m3 do 

10m3 do siedziby Zamawiającego oraz cykliczna dostawa oleju napędowego w ilości około 

165 000 litrów w okresie trwania umowy. 

1.1. Wykonawca dostarczy do bazy Zamawiającego zbiornik wyposażony w dystrybutor do 

gromadzenia oleju napędowego o objętości od 5m3 do 10m3 wraz z warunkami technicznymi 

wymaganymi do eksploatacji. 

1.2. Koszty dostarczenia i przekazania do eksploatacji zbiornika Wykonawca wliczy w koszt 

dostarczanego paliwa. 

1.3. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć olej napędowy  o jakości i parametrach 

/składzie/ zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie 

PN-EN 590+A1:2017-06. 

1.4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i prze tankować olej napędowy na swój koszt 

do zbiornika kontenerowej stacji paliw PGKiM Sp. z o.o. – Konin, ul. Marii Dąbrowskiej 8. 

1.5.Do każdej dostawy oleju napędowego, stanowiącej przedmiot zamówienia, Wykonawca  

dostarczy świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii. 

1.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo skontrolowania w każdej chwili jakości oleju  

napędowego. 

1.7. Dostawa oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw PGKiM Sp. z o.o. każdorazowo  

następować będzie w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego. 

1.8. Odbiór danej partii oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony protokołem  

odbioru podpisanym przez osoby uprawnione. 

1.9. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia stałych dostaw przedmiotu zamówienia,  

celem zaspokojenia potrzeb Zamawiającego. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez  

cały okres obowiązywania zawartej umowy. 

1.10. Wykonawca realizował będzie dostawy przedmiotu zamówienia autocysterną 

wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniającą wszelkie wymagania obowiązującego 

prawa. Pojazd, którym realizowane będą dostawy, winien być wyposażony w legalizowane 

urządzenia pomiarowe mierzące dostawy paliwa do kontenerowej stacji paliw. Zarówno 

zbiornik jak i urządzenie pomiarowe w auto cysternie winny posiadać ważne cechy legalizacji 

oraz komplet nieuszkodzonych plomb, nałożonych przez uprawniony organ oraz 

dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) zbiornika. 
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1.11. Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy wg litrów rzeczywistych, zgodnie ze 

wskazaniami legalizowanego urządzenia pomiarowego autocysterny.  

1.12. Zgłoszenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na dostawę bieżącą z określeniem  

ilości następować będzie telefonicznie lub faksem na numer Wykonawcy podany do  

wiadomości Zamawiającego. 

1.13. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu paliwo w terminie do 3 dni  

kalendarzowych  od chwili /data i godzina/ złożenia zamówienia. Zamawiający będzie  

przyjmował dostawy w godzinach 7.00 – 11.00 w dni robocze. 

1.14. Rozliczenie za dostarczone paliwo będzie wyliczane wg następującego wzoru: 

Co x Pc = Cs plus równowartość należnego podatku VAT 

 

Co – cena odniesienia tj. uśredniona cena paliwa w dostawach hurtowych obowiązująca         

w dniu dostawy paliwa publikowana na stronie internetowej PKN ORLEN, 

Pc – stały parametr constans, 

Cs – cena sprzedaży dla Kupującego. 

 

V. WIZJA LOKALNA 

 

1. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej. 

2. Zamawiający umożliwi udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału  

w postępowaniu. dokumenty dotyczące zamówienia (sytuacji finansowej Zamawiającego)  

jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego.  

3. W celu zapoznania się z dokumentacją znajdującą się u Zamawiającego należy  

kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z wykonawcami. 

 

VI. PODWYKONAWSTWO 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy  

(podwykonawcom). 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę  

kluczowych części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia  

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których  

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na  

tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców 
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VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

 

1. Termin rozpoczęcia: 15.06.2021 r. 

2. Termin zakończenia: 14.06.2022 r. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają 

określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

               Wykonawca spełni warunek jeśli posiada aktualną koncesję       

               wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami 

               ciekłymi zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  

               Prawo Energetyczne. 

3)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł.  

4)  zdolności technicznej lub zawodowej:  

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 

co najmniej jedną autocysterną posiadającą ważne cechy legalizacyjne 

urządzeń pomiarowych oraz co najmniej jeden zbiornik do gromadzenia oleju 

napędowego o pojemności od 5 do 10m3 wyposażony w dystrybutor, z 

kompletem plomb i dopuszczeni Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). 

3) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności 

technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez 

Wykonawców.  
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4) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę 

sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych 

lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA. 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p.;  

2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia , o których mowa w art. 109ust. Ustawy 

p.z 

 

X. PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

 

1. Wykonawca, wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do 

SWZ) składa przedmiotowe środki dowodowe – 

- Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych i podmiotowych 

środków dowodowych. 

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 

3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2 stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień 

złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

1) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 

co najmniej jedną autocysterną posiadającą ważne cechy legalizacyjne 

urządzeń pomiarowych oraz co najmniej jeden zbiornik do gromadzenia oleju 

napędowego o pojemności od 5 do 10m3 wyposażony w dystrybutor, z 
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kompletem plomb i dopuszczeni Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). 

W celu wykazania powyższego, należy wypełnić załącznik Nr 3 do SWZ. 

2) dokument, z którego wynikać będzie, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                          

z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00zł. 

3) dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada aktualną koncesję wydaną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi zgodnie  

z wymaganiami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. 

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,                      

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r.                     

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz.U.2020.346 z dnia 2020.03.04), o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu,                     

o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych 

środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść 

odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń                                

i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają                        

w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii 

z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW.  

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
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2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 

wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 

wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać 

się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 

składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa                             

w Rozdziale X SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca 

powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych  

W Rozdziale X SWZ. 
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XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA) 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ, składa każdy 

z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków 

udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które /dostawy/usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  

z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. 

 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ. 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym 

składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń 

między zamawiającym  a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych 

w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji 

elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby  

sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych,                      

w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także 

oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem 
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nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują 

drogą elektroniczną: przetargi@pgkim.konin.pl . 

4. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, 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/ 

5. Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do 

formularza do komunikacji. 

6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików 

przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu: 

1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 

2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie 

HTML z kodowaniem UTF-8, 

3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się  

o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, 

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. 

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 

150 MB. 

6) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. 

7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w zakresie proceduralnym: 

Tomasz Runowski, tel. 063 242-82-76, e-mail trunowski@pgkim.konin.pl 

mailto:przetargi@pgkim.konin.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:trunowski@pgkim.konin.pl
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2) w zakresie merytorycznym: 

Paweł Bielecki, tel. 063 242-82-76 e-mail pawel.bielecki@pgkim.konin.pl  

8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać 

się numerem przedmiotowego postępowania. 

9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ. 

10. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem 

że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 

4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. 

11. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 11, zamawiający nie ma 

obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 

składania ofert. 

12. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11, nie wpływa na 

bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA 

FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OSWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 

SWZ. pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy p.z.p. (załącznik nr 2 do SWZ) składane pod rygorem nieważności w formie 

mailto:pawel.bielecki@pgkim.konin.pl
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elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.; 

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie; 

3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ 

(jeżeli dotyczy);  

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).  

5) wadium – jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia 

wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia  

w postaci elektronicznej. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że 

osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 

zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

innego właściwego rejestru. 

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub  

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

7.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci 

elektronicznej, w szczególności w formacie danych .pdf, .doc. doc. .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  

https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
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w kilku plikach, wymagania odnoszą się do każdego z nich. 

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy 

kliknąć przycisk "Wycofaj ofertę". Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie 

oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

10. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym 

przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności  

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty musi zawierać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym 

koszt zamontowania i udostępnienia do użytkowania Zamawiającemu zbiornika paliwa. 

2. Cena oferty ma zostać podana wg wzoru: 

Cena (netto)+ podatek VAT = cena (brutto) 

3. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w PLN z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

4. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

5. Sposób obliczenia ceny ofertowej: 

Wykonawcy winni wyliczyć cenę oferty poprzez przemnożenie ilości określonych przez 

Zamawiającego litrów paliwa i swojej zaproponowanej ceny za 1 litr paliwa. Cena ta będzie 

brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej. 

6. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) podania ceny odniesienia tj. cena paliwa Ekodiesel w dostawach hurtowych publikowana 

na stronie internetowej PKN ORLEN w dniu 14-05-2021 r. , 
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b) ustalenia parametru constans dla oleju napędowego Ekodiesel (ON) wg wzoru: 

Wo  :  C0 = Pc , gdzie: 

Wo – cena oferty, 

Co – cena odniesienia tj. cena paliwa w dostawach hurtowych publikowana na stronie 

internetowej PKN ORLEN w dniu 14.05.2021 r.,  

Pc – stały parametr constans, 

Uwaga: wartości Co i Wo bez podatku VAT do trzech miejsc po przecinku, wartość Pc do 

czterech miejsc po przecinku. 

Parametr constans będzie niezmienny przez cały okres realizacji umowy. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Ustawy, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić 

będzie 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 tymi przepisami.                                                                                                                                        

Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

9. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza 

obszaru Unii Europejskiej, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 

w niej ceny różnicę w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których 

obowiązek uiszczenia spoczywa na Zamawiającym, wynikających z innych przepisów, w tym 

celnych. 

10. Rozliczenie miedzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich (PLN). 

11. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 

15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
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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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 

3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

 PKO BP S.A. 1 O/Konin 11 1020 2746 0000 3202 0077 9983   z dopiskiem: 

„Wadium – Dostawa oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw PGKiM 

Sp. z o.o. w Koninie”. 

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. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał 

gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe 

wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę określne w ustawie p.z.p. , tj.: 

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w a rt. 107 ust.2 lub 

art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych 

środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, 

oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1 , innych dokumentów lub 

oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 

223 ust. 2 pkt 3 , co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

b) Wykonawca , którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy  

w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie., 
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c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy , którego oferta została wybrana. 

2) Z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty 

całej kwoty wadium, 

3) Powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie, 

4) Termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż 

termin związania ofertą, 

5) W treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego 

postępowania, 

6) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Koninie, KRS 0000019516 

7) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( 

art. 58 ustawy pz.zp. ) Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja 

obejmowała swą treścią wszystkich wykonawców wspólnie obiegających się  

o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium , wniesie wadium w sposób 

nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania 

ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku , o którym mowa w art. 

98 ust. 2 pkt 3 ustawy 

p.z.p. zostanie odrzucona. 

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy p.z.p. 

 

XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem 

terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 

niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez 
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wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 

utraty wadium. 

 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Ofertę należy złożyć poprzez https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca składa 

ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  

Adres: /3062011/ Skrytka ESP  (KONIN – MIASTO NA PRAWACH 

POWIATU) 

3. Ofertę należy złożyć do dnia 28.05.2021 r., godz. 09:00 

4. Otwarcie ofert następ w dniu 28.05.2021 r., godz. 10:00 

5. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY 

 

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag: 

L.p. Oznaczenie 

kryterium 

Kryterium Waga kryterium 

1. K1 Cena 60% 

2. K2 Termin płatności 40% 
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1.1. Punkty w kryterium K1 - Cena zostaną wyliczone wg poniższego wzoru: 

 

                         Najniższa cena brutto wśród ofert 

K1 = ----------------------------------------------------------- x 100 

                         Cena brutto oferty ocenianej 

 

1.2. Punkty w kryterium K2 – Termin płatności zostaną wyliczone wg poniższego 

wzoru: 

 

                    Termin płatności oferty ocenianej 

K2 = ----------------------------------------------------------- x 100 

                   Najdłuższy termin płatności wśród ofert 

 

Kryterium termin płatności określa termin, w którym Zamawiający zapłaci fakturę 

wystawioną przez Wykonawcę. Bieg terminu rozpoczyna się z dniem wpływu faktury do 

siedziby Zamawiającego. 1.2. Specyfikacji.                                                                                  

Uwaga: Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni. Zaoferowanie krótszego 

terminu w ofercie skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi powyżej 

kryteriami Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem: 

 

WOn = K1 x 60% + K2 x 40% 

 

gdzie: 

WOn – wskaźnik oceny oferty n 

K1 – kryterium 1 

K2 – kryterium 2 

  

4. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najwyżej ocenioną ofertę. Oferta będzie podlegać 

ocenie w każdej części zamówienia. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania oceny oferty przed przeprowadzeniem 

badania, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega                        

w wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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XX. INFORMACJE O FROMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie 

zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie 

określonej w Rozdziale XXII SWZ. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

 

XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANIA UMOWY ORAZ MOZLIWOŚCI JEJ 

ZMIAN 

 

1. Warunki umowy (Projekt umowy) stanowią Załącznik Nr 4 do Specyfikacji. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następującym 

przypadku: 

2.1. Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby 

niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony 

więzi prawnej: 

a) o charakterze niezależnym od stron; 

b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy; 

c) którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności; 

d) której nie można przypisać drugiej stronie. 
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Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 

pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 

promieniowanie lub skażenia; 

2.2. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 

2.3. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 

których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i sprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 

zapisów przez strony; 

2.4. Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 

organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia                      

w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji Umowy. 

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,  

2. uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu  

3. zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę  

w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p. 

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie  

o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 

15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

5. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 

umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 
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6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 

aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ 

na stronie internetowej. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny 

niż określony w pkt 1). 

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie  

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 

1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 

jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 

519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23.11.2012 r. 

- Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

14. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
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XXIII. WYKAZ ZAŁACZNIKÓW DO SWZ 

 

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków  

udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Wzór spełniania warunków (środki podmiotowe) 

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 

 

 

                                                                                                  Zatwierdził: 

 

 

                                                                          Prezes Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Koninie 

                                                                                              Michał Zawadzki 

 

 

 
Konin, dnia 19.05.2021 r. 

Sporządził: K. Perliński  


