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SPECYFIKACJA 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2022 r., 

poz.1710)- dalej zwanej ,,Pzp” 

 

 

Przedmiot zamówienia:  

 

Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie. 

 

 

 
 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu.  

 

Nr postępowania:  5/ZP/2022 

 

 

 

       ZATWIERDZAM  

                                                                                                      Prezes Zarządu  

                                                                                                      Krzysztof Walków  

                             

 

 

 

Organizatorem przetargu i Zamawiającym jest: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie 

ul. 1-go Maja 1 

76-150 Darłowo 

tel. (094) 314 30 71 

Adres Skrytki e-PUAP:/mpgk_darlowo/skrytka 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.  

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. 1 Maja, 76-150 Darłowo 

tel.(094) 314 3071,fax.(094) 314 5391 

Adres poczty elektronicznej: przetargi@mpgkdarlowo.pl 

Adres skrzynki  e-PUAP: /mpgk_darlowo/skrytka  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

https://www.darlowo.pl  http://miniportal.uzp.gov.pl  

 

II. Oznaczenie postępowania. 

5/ZP/2022  

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 

oznaczenie  

 

III. TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2022 r. poz.1710 ) 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Sukcesywna dostawa paliw płynnych do 

samochodów służbowych będących w użytkowaniu Zamawiającego realizowana w 

formie bezgotówkowych tankowań na stacji dystrybucyjnej Wykonawcy na terenie 

miasta Darłowo. Wykonawca powinien posiadać co najmniej jedną stację paliw 

znajdującą się w granicach administracyjnych miasta Darłowo. 
 

Zamówienie obejmuje następujące rodzaje paliw oraz szacunkowe ich ilości: 

1) do 8 000 litrów benzyny bezołowiowej 95, lecz nie mniej niż 5 000 litrów  

2) do 160 000 litrów oleju napędowego, nie mniej niż 130 000 litrów  

 

CPV –  09134100-8 ; 09132100- 4 ;  

 

 

Wymagania dotyczące dostawy: 

• Dostawy będą realizowane  sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego na zasadzie 

doraźnych bezgotówkowych tankowań samochodów służbowych w wybranej stacji 

paliw na terenie miasta Darłowo. 

• Każdorazowa sprzedaż paliwa będzie dokonywana wg cen obowiązujących na stacji 

https://www.darlowo.pl/
http://miniportal.uzp.gov.pl/
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paliw w dniu dokonania zakupu z zastosowaniem stałego rabatu (opustu) podanego 

przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

• Dowodem realizowania dostawy będą asygnaty wystawione na dany samochód 

dostarczone przez Wykonawcę i podpisane przez Wykonawcę oraz podpisane przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości i rodzaju 

zatankowanego paliwa. 

• Jakość dostarczanego paliwa musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 r. poz.1680 ze zm. ) oraz  

odpowiednie normy PN-EN 228 i PN –EN 590.  

• Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże certyfikat jakości paliwa oraz 

dokument określający źródło paliwa.  

• Określone ilości paliw płynnych są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą 

stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do 

ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji 

umowy zawartej w wyniku zamówienia publicznego.  

• Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie 

ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, 

bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.  

• W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy 

nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  

• Zamawiający nie przewiduje tankowania przy użyciu kart paliwowych.  

 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  

5. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o 

których mowa w art. 96 ust 2. pkt. 2 ustawy Pzp.  

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

7. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.  

 

V. 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.  

 

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA    

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy. W związku z tym, że Zamawiający związany jest 

umową z bieżącym dostawcą okres realizacji umowy dotyczący niniejszego postępowania 

rozpocznie się po wykorzystaniu środków z umowy bieżącej.  
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VII. WARUNKUI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w 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 w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada aktualne 

uprawnienia (koncesję) do wykonywania  działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997r.  – Prawo energetyczne (Dz.U z  2022 r.  poz. 1385) 

 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

 

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

 

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub    

zawodowej  – dopuszcza łącznie spełnienie warunku przez Wykonawców.  

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 

realizacje przedmiotu zamówienia.  

 

VIII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW   

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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 podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać 

na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonują 

świadczenie  do realizacji których 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 potwierdzając, że Wykonawca 

realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.  

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim 
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powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu, składa też JEDZ-e tych 

podmiotów w zakresie wskazanym w Części II Sekcja C JEDZ (informacja na temat 

polegania na zdolności innych podmiotów) 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem Wykonawcy.   

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja podmiotu udostępniającego 

zasoby nie potwierdzają spełnienia 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.  

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

na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 

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

podmiotów udostępniających zasoby.  

 

IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówieni. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo winno 

być załączone do oferty.  

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

oświadczenie (JEDZ), stanowiące załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z 

Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności opisany w 

Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2) SWZ, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia 

do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje 

dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane ( zgodnie z art. 117 ust 2 

Pzp). W tym przypadku Wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie z którego 

wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 5 do SWZ.  

 

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:  

1) będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu   

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 

258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art.189 a Kodeksu karnego, 
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c) o którym mowa w art. 228-230 a, art. 250 a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Dz.U. z 2020 r. poz.1133 oraz 

z 2021 r. poz.2054) lub art. 54 ust.1-4 ustawy z dnia 12 maja 20111 r. o 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Z 2022 r. poz.523,1292,1559 

i 2054),  

d)  finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 

art.  165 a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust.2 ustawy z dnia 

15  czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. 

U. poz.769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 

270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o  

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni 

czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) 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 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności;  

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu , chyba że wykażą ,ze przygotowali te oferty lub wnioski 

niezależnie od siebie.  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16  lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłóceniem konkurencji może być wyeliminowane w inny 
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sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

2.  Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust.1 

ustawy Pzp.  

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art.111 Pzp. 

4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. , poz.835) z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w 

rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. Z 2022 r. poz.593 i 655) jest osoba 

wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r. o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

3) Wykonawcę oraz uczestnika konkurs, którego jednostka dominującą w 

rozumieniu art.3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r., o 

rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz 217 , 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony 

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 

24 lutego 2022 r. o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 

pkt 3.  

5. Na podstawie art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem  

2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień 

publicznych na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub 

organów z siedzibą w Rosji; 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności 

bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu o którym mowa 

w lit. a) niniejszego ustępu; lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu 

lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności 

polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w 

przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.  
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XI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA PODSTAW WYKLUCZENIA 

(PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE) 

 

1. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ.  

Uwaga: ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego). 

1) Wypełniony Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz załącznik do 

obliczenia ceny 1a do SWZ. 

 

Wraz z ofertą należy złożyć :  

2) Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia (Dz. Urz. UE L3 z 06.01.2016 , str.16) zwanego dalej „ JEDZ” według 

załącznika nr 2 do SWZ.  

 

 JEDZ należy przekazać zgodnie ze wzorem standardowego formularza w 

postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem 

wypełnienia Jednolitego Dokumentu, znajdują się w wyjaśnieniach Urzędu 

Zamówień Publicznych dostępnych na stronie internetowej 

http://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/jedz.  

 

Uwaga: JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza pod rygorem 

nieważności , w formie elektronicznej  (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym). 

Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. 

dokument składa każdy z tych Wykonawców.  

 

3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 

(odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ) działa osoba, której umocowanie 

do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych.  

Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,  

- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych 

z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

-ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

http://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/jedz
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W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się 

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

 

4) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art.5 k rozporządzenia 833/2014 

oraz art.7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.  

5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

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

ust. 2), także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w 

postepowaniu  w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

 

6) Podmiotowe środki dowodowe: 

a) 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. Wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub 

sytuacji  podmiotu udostępniającego zasoby. 

b) oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. 

Oświadczenie w wyżej wymienionym zakresie należy złożyć jedynie w przypadku 

wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia. 

W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 

dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym (§8 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie). 

 

2. DOKUMENTY SKŁADANE  NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1) Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego, które należy 

złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust.1 ustawy na potwierdzenie, że 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu , w terminie nie krótszym 

niż 10 dni (aktualne na dzień złożenia): 

 

- Ważne uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

r. Prawo energetyczne ze zmianami-właściwie potwierdzona kopia koncesji, 

przy czym koncesja musi być ważna przynajmniej w czasie trwania umowy.  
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2) Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego, które należy 

złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust.1 ustawy na potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, w terminie nie krótszym 

niż 10 dni (aktualne na dzień złożenia) :  

 

- Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (DZ.U. z 2021 r. poz. 275), 

z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ;  

 

3) W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i 

dokumentów składanych przez Wykonawcę w postepowaniu zastosowanie mają w 

szczególności przepisy rozporządzenia Ministra  Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.  

4) Na podstawie art. 128 ust.1 ustawy, jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o 

którym mowa w art.125 ust.1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postepowaniu lub będą one 

niekompletne lub będą zawierać błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę 

odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie z zastrzeżeniem art.128 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust.3 ustawy.  

5) Na podstawie art.107 ust 2 ustawy, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych 

środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą 

niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w 

wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art.107 ust.3 ustawy.  

6) Na podstawie art. 139 ust.1 ustawy Zamawiający najpierw dokona badania i 

oceny ofert, następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz 

spełnienia warunków udziału w postepowaniu. 

 

XII. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 

zamówienia, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później 

niż 14 dni przed upływem terminu do składania ofert.  
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W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 

powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert.  

Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa powyżej, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zaleca się, aby wnioski o wyjaśnienie treści SWZ były przekazywane w wersji edytowalnej.  

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez wyjaśnienia źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania – www.darlowo.pl , w zakładce 

,, Zamówienia publiczne”. 

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej specyfikacji.  

XIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZY 

UZYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJACY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI  

1. Informacje ogólne. 

1.1. W niniejszym postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu : 

• miniPortalu (http://miniPortal.uzp.gov.pl) i ePUAPU (/mpgk_darlowo/skrytka) 

•  poczty elektronicznej (adres e-mail: przetargi @mpgkdarlowo.pl ) zgodnie z 

zasadami określonymi niżej. 

Na gruncie niniejszego postępowania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną – przy użyciu wskazanych wyżej środków 

komunikacji elektronicznej. Komunikacja prowadzona w innym trybie (np.za pośrednictwem 

operatora pocztowego, posłańca, faksu) nie będzie respektowana i nie będzie wywoływać 

żadnych skutków w niniejszym postępowaniu. W związku z określonym sposobem 

komunikacji zaznacza się, iż przekazywane w niniejszym postępowaniu dokumenty, 

oświadczenia, informacje, zawiadomienia, czy wnioski winny posiadać postać elektroniczną - 

dokumentów elektronicznych (zgodnie z formą wskazana w zakresie każdego z nich w SWZ) 

– przekazywanie ich w innej postaci (np. papierowej) nie będzie respektowane i  nie będzie 

wywoływać żadnych skutków w niniejszym postepowaniu. 

1.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

 

Sylwia Krawiecka – inspektor ds. zamówień publicznych  

e-mail: sylwia.krawiecka@mpgkdarlowo.pl; przetargi@mpgkdarlowo.pl  

telefon: (94) 314-53-87  

dostępna w dniach od poniedziałku do piątku w godz.9:00 - 12:00  

 

Jan Mikołajczyk  – Z-ca Kierownika Zakładu Technicznego  

e-mail: warsztat @mpgkdarlowo.pl 

telefon: (094) 314 26115389 

dostępny w dniach od poniedziałku do piątku w godz.9:00 - 12:00  

 

1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). 

http://www.darlowo.pl/
http://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:przetargi@mpgkdarlowo.pl
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Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp  do formularzy: złożenia, zmiany 

i wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. 

1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów oraz informacji przekazywanych 

przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz 

,,Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 

(ePUAP) ”  

1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłany za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 

MB.   

1.6. Za datę przekazania oferty, wniosków zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę przekazania ich na ePUAP. 

1.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik 

do niniejszej SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,, Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki ,,Postępowania”. 

 

Adres strony postępowania w systemie miniPortal: 

http://miniportal.uzp.gov.pl/Postępowania/ b0450de1-8d5b-4d1e-8a0d-df0f51249471 

 

Identyfikator dla niniejszego postępowania w miniPortalu:  

b0450de1-8d5b-4d1e-8a0d-df0f51249471 

nr ogłoszenia w DUUE - 2022/S 187-528570 

adres strony internetowej prowadzonego postepowania: http://www.darlowo.pl. 

Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu (narzędzia udostępnionego przez Urząd 

Zamówień publicznych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo 

Cyfryzacji) dostępne są na stronie : www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal. 

 

2. Złożenie oferty. 

2.1.  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 

oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postepowaniem.  

 

2.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

 

2.3. Do oferty należy dołączyć JEDZ w formie elektronicznej (tj. postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), 

wymagane oświadczenia i dokumenty, w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie zaszyfrować je wraz z 

plikami stanowiącymi ofertę. 

http://miniportal.uzp.gov.pl/Postępowania/
http://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
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2.4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie http://miniportal.uzp.gov.pl 

 

2.5.  Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz.1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności 

tych informacji , przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz 

z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,, Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 

zaszyfrować.  

 

2.6.  Oferta może być składana tylko do upływu terminu  składania ofert.  

 

2.7.  Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania ofert dostępnego na 

ePUAP.i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został 

opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

 

2.8.  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

 

2.9.  Oferta oraz załączone do niej dokumenty winny zostać złożone do Zamawiającego za 

pośrednictwem systemu miniPortal i ePUAP. 

 

W tym celu Zamawiający rekomenduje dokonywanie czynności wysyłania oferty wraz 

z dokumentami z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu 

składania ofert określonego w postępowaniu (w szczególności najpóźniej w dniu 

poprzedzającym dzień, w którym upływa termin składania ofert) – z uwagi na 

różnorodne problemy techniczne, które zdarzają się w funkcjonowaniu systemu 

miniPortal i ePUAP (przerwy w działaniu, opóźnienie w przekazywaniu informacji 

między systemami, przeciążenia systemów, itp.) Zamawiający  zastrzega, iż 

Wykonawca w ramach dochowania należytej staranności w działaniu winien nie 

pozostawiać czynności złożenia oferty na okres bezpośrednio poprzedzający upływ 

terminu składania ofert.  

 

Zastrzega się, iż oferta, która nie pokaże się Zamawiającemu w systemie na miniPortalu 

w momencie w którym upłynął termin składania ofert (nawet jeżeli Wykonawca ja 

wysłał i otrzymał systemowe potwierdzenie jej wysłania przed upływem tego  terminu), 

a okoliczność ta nie wynikała z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub 

przyczyn, na które miałby wpływ , będzie się uznawać, iż oferta taka nie została złożona 

w postepowaniu.  

 

Z ostrożności Zamawiający rekomenduje skontaktowanie się z Zamawiającym (osobą 

wskazaną odnośnie zagadnień proceduralnych) przed upływem terminu składania  

ofert w postępowaniu celem potwierdzenia, iż oferta złożona przez Wykonawcę 

(wysłana za pośrednictwem systemu ePUAP pokazała się w systemie Zamawiającego  

na miniPortalu.  

 

http://miniportal.uzp.gov.pl/
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2.10. Zamawiający rekomenduje przesłanie w niniejszym trybie jednego 

skompensowanego pliku archiwum (np.ZIP), w którym będą się znajdować pliki 

wyszczególnione w SWZ ( osobno-oznaczone-zgodnie z zawartością poszczególnych 

plików).  

 

Przedmiotowy skompensowany plik archiwum winien zostać oznaczony jako 

 

,, OFERTA - Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie.” 

 

2.11. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z 

rozporządzeniem 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 (Dz.U. z 2017 r. poz.2247). 

2.12. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art.125 ust 1 Pzp. Podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

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

szczególności w formatach pdf.txt, .rtf., .doc, . docx, .odt, .xls,.jpg ze szczególnym 

wskazaniem na pdf.  

 

Termin składania ofert upływa w dniu 03.11.2022 r. o godz.11:00 

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

ofert i wniosków). 

 
3.1.  W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 

wskazanych w ust.2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,, Formularz do 

komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.  

 

3.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, e-mail: przetargi@mpgkdarlowo.pl 

 

3.3.  Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

,,Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 

możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, 

na wskazany w pkt 3.2 adres e-mail. Sposób sporządzania dokumentów 

elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzana 

dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 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 (Dz.U z 2020 , poz.2452) oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U., poz.2415 

mailto:przetargi@mpgkdarlowo.pl
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4. Otwarcie ofert. 

 
4.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2022 r., o godz. 13:00 nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

 

4.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 

poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.  

 

4.3.  Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii.  

 

4.4.  Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.   

 

4.5.  Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

 

4.6.  Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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 ofert zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

4.7. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania www.darlowo.pl. w 

zakładce ,, Zamówienia publiczne”. 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach 

zamówienia, jednak nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert.  

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 31.01.2023 r. 

 

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

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed 

upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ustępie poprzednim, wymaga 

złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 
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XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) wskaże cenę 

brutto za przedmiot zamówienia oraz opust jaki oferuje Zamawiającemu.  

2. Cenę należy wyliczyć zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku do obliczenia ceny 

oferty stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ. 

3. Celem obliczenia ceny oferty zsumować wartość w kolumnie 10 i 11 wpisać wynik do 

wiersza „Razem”. Obliczona wartość wpisać do formularza ofertowego załącznika nr 1 

jako cenę całej oferty. Wielkość opustu z kolumny nr 5 wpisać do formularza 

ofertowego załącznik nr 1 do SWZ.  

4. W tabeli należy uwzględnić ceny obowiązujące na stacji paliw Wykonawcy z dnia 

28.09.2022 r 

5. Wszystkie ceny podane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i w sposób nie 

budzący wątpliwości (bez tzw. widełek cenowych) i zaokrąglone do dwóch miejsc po 

przecinku. 

6. Zastosowany w formularzu cenowym opust obowiązuje przez cały okres realizacji 

zamówienia.  

7. Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług VAT to Wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie przez 

Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. 

8. W okolicznościach, o których mowa w ust.7 Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć 

zgodnie z tymi przepisami.  

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG  TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

  Kryteria oceny: 

 

 Cena (brutto)          -       100 % 

 

Dokonując oceny na kryterium ceny Zamawiający posłuży się wzorem matematycznym: 

ilość punktów =(najniższa oferowana cena : cena z oferty) x 100 pkt x 100 % 

 

1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, której suma punktów przyznanych 

będzie największą. 

2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia 

pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ oraz 

zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. 
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XVIII. ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ OD WYKONAWCÓW  

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych 

składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

 

XIX. POPRAWIENIE OMYŁEK.  

Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste pomyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności z dokumentami, nie powodujące istotnych 

zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona.  

W przypadku, o którym mowa w pkt 3, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni 

termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu 

jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 

poprawienie omyłki.  

 

XX. OFERTY Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ  

Zasady ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę określone zostały w art.224 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

 

XXI. OFERTY Z JEDNAKOWYM BILANSEM CENY I INNYCH KRYTERIÓW 

1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub więcej 

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

Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w 

kryterium o najwyższej wadze.  

2. Jeżeli oferty otrzymały taka samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust.2, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określony przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.  

 

XXII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym 

w dokumentach zamówienia.  

2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do 
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wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór 

jego oferty.  

3. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust.2, Zamawiający zwraca się o wyrażenie 

takie zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba 

że zachodzą przesłanki do unieważnienia postepowania.  

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje 

równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o : 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko , siedzibę 

albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne 

i  prawne. 

5. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 4, na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  

 

XXIII. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMOWIENIA  

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

krótszym niż 10 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 przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną 

ofertę.  

3. 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. 

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

wskazanym przez Zamawiającego.  

 

XXIV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XXV. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIARANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ 

ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 

6 do niniejszej SWZ.  

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
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3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Przewidywane zmiany 

zostały określone w § 8 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ) 

 

XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych środki 

ochrony prawnej.  

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego 

wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy Prawo zamówień publicznych.  

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

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. 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 Pzp oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w 

postepowaniu 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. 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że 

Zamawiający był do tego obowiązany.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje 

Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo 

jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej  

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w ppkt.1).  

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od 

dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.  
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8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 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.  

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później  niż w terminie: 

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art.516 ustawy  

11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art.519 ust.1  

ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu.  

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

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o 

apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

13. Skargę wnosi się do Sadu Okręgowego w Warszawie-sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej ,,sadem zamówień publicznych”. 

14. 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 

Pzp, przesyłając jedocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. -Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 

oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem czy jest ono 

zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów , zwięzłe ich uzasadnienie, 

wskazanie dowodów , a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia 

w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.  

 

XXVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W 

ZWIAZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE 

SWOBODNEGO PRZEWPŁYWU TAKICH DANYCH (RODO) 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Darłowie przy ul. 1 Maja 1, adres  

 e-mail: mpgk@mpgkdarlowo.pl., tel. 94 314 3071. 

2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz 

wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z 

wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u 

Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: rodo@mpgkdarlowo.pl. 

3. Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu 

związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora w 

interesie publicznym (PZP), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c, e oraz art.10 RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w tym: podwykonawcom, 

firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi 

prawnej, itp.  
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5. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby 

lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych  może wystąpić jedynie w szczególnych 

przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub 

informacja stanowi tajemnice przedsiębiorstwa.  

6. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/a 

dane mogą być także przekazywane do państw trzecich.  

7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymagane przepisami Pzp do 

wzięcia udziału w postępowaniu.  

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych.  

9. Administrator  informuje, że przepisy Pzp ograniczają prawo do skorzystania : 

- ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art.16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego 

prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub 

zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 

niezgodnym z Pzp; 

- z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do 

czasu zakończenia tego postępowania. 

10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl) w 

razie uznania, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa.  

11. Podane przez Panią/Pana dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania. Jeżeli obowiązywania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przekroczy 4 lata, administrator przechowuje dane przez cały okres 

obowiązywania tej umowy.  

 

 XXVIII. ZAŁĄCZNIKI  

1. Formularz ofertowy. 

1a.  Załącznik do obliczenia ceny oferty. 

2. Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. 

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy   

 kapitałowej.  

5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,     

6. Wzór umowy.  

7. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art.5k rozporządzenia 833/2014 oraz 

art. 7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę. 
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