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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

Podstawa prawna:  

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz.U.2019.1843 z dnia 27.09.2019), zwana dalej ustawą. 

 

Zamawiający:  

Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt, 

woj. wielkopolskie. tel. 65 6190112, www.ppk-przemet.pl 

 

Tryb postępowania:  

przetarg nieograniczony, wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa paliw w 2020 r. dla Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.,  

ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przemęt, listopad 2019 r. 
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I. Dane Zamawiającego. 

1. Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  

ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt, woj. Wielkopolskie, 

Strona www: www.ppk-przemet.pl,  

E-mail: ppk@ppk-przemet.pl 

Telefon: 65 6190112, fax: 65 6190112, 

NIP: 9231704591, 

REGON: 366226166 

2. Adres do korespondencji: 

Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt, woj. wielkopolskie. 

3. Wszelkie pisma i pytania Wykonawcy powinni kierować na adres wskazany w pkt I ust. 2. 

 

II. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39  

i nast. w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2019.1843 z dnia 27.09.2019), zwanej dalej Ustawą, o wartości zamówienia nie 

przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu określana będzie 

skrótem SIWZ. 

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do 

samochodów służbowych będących w użytkowaniu Zamawiającego oraz pojemników 

dostarczanych przez Zamawiającego, realizowana w formie bezgotówkowych tankowań na 

stacji paliw Wykonawcy w obrębie Przemętu lub oddalonego od siedziby Zamawiającego nie 

więcej niż 7 km w następujących ilościach paliw: 

1.1. Dostawa oleju napędowego w ilości 35 000 litrów rocznie. 

1.2. Dostawa benzyny bezołowiowej 95 w ilości 1000 litrów rocznie. 

W niniejszym postępowaniu udział mogą wziąć Wykonawcy, którzy zapewnią możliwość 

tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy bezpośrednio do pojazdów Zamawiającego  

w obrębie Przemętu lub oddalonego od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 7 km. 

Zamawiający zastrzega, że podane ilości przedmiotu zamówienia są wielkościami 

szacunkowymi i w zależności od potrzeb mogą ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu. 

Jakość oferowanych paliw powinna spełniać wymogi zawarte w obowiązujących przepisach,  

w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania  

i kontrolowania jakości paliw (Dz.U.2019.660 z dnia 09.04.2019), w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 

(Dz. U. z 2015 roku, poz. 1680) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590.  
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2. Opis przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

• 09100000-0 Paliwa 

• 09134100-8 Olej napędowy 

• 09132100-4 Benzyna bezołowiowa 95 

3. Miejsce wykonywania dostaw objętych umową: teren gminy Przemęt - Przemęt. 

4. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej. 

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduję aukcji elektronicznej. 

7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej 

Zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych.  

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych  

w załączonym do niniejszej SIWZ wzorze umowy. 

10. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

11. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za 

własne. 

12. Termin wykonania zamówienia: 

od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców ubiegających się o 

niniejsze zamówienie publiczne. 

Do oferty (zał. nr 1.) każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2.1.,  nr 2.2., nr 4., nr 6. do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu, 

1.1. Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadku niespełnienia 

warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

2. Spełniają warunki udziału dotyczące: 

2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.  

Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że: 

a) posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. 

b) w zakresie potencjału technicznego potwierdzi że, posiada czynną stację paliw z obsługą  

w odległości 7 km od siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
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reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i nie 

podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia  

i spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia we wskazanym zakresie – wypełnione, 

podpisane i złożone wraz z ofertą (zał. nr 1.), załącznik nr 2.1.,  nr 2.2., nr 4., do SIWZ. 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub 

uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności: 

a) Aktualną (ważną) koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia  

o których mowa w rozdz. V. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzać spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,  

w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, 

zamieszcza również w oświadczeniu informacje dotyczące podwykonawców. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

5.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału  

w postępowaniu, Zamawiający zażąda dostarczenia następujących dokumentów: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) Aktualną (ważną) koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki, 

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. składa oświadczenie 

wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;  

w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz  
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z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania  

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – załącznik nr 

3. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w V.5.1. składa informację z odpowiedniego 

rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt. V.5.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny być wystawione nie 

wcześniej niż w terminie określonym w punkcie V.5.1. 

8. Dokumenty podmiotów trzecich: 

Zamawiający zażąda od wykonawcy, którego oferta oceniona została jako najkorzystniejsza,  

a który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

22a ustawy, do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w SIWZ - Rozdziale V dot. wymaganych dokumentów pkt 5.1. oraz 

zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia – zał. 6 do SIWZ. 

9. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. V.1. niniejszej SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia  

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 

podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

10. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1126). 

 

VI. Wadium. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1. 

b) Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz – Załącznik nr 2.1. 

c) Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz – Załącznik nr 2.2. 
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d) Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz – Załącznik nr 4. 

e) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, (w formie oryginału lub 

potwierdzonej przez Wykonawcę kopii), podpisane przez osobę figurującą we 

właściwym rejestrze (lub innym dokumencie) jako posiadająca uprawnienia do 

reprezentowania Wykonawcy (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 

pełnomocnik). 

f) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną  

w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w formie 

oryginału lub potwierdzonej przez Wykonawcę kopii). 

2. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez 

osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawowymi. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej. 

3. Zamawiający zaleca, aby podpisy złożone na formularzu ofertowym umożliwiały 

identyfikację osób, które złożyły podpisy, np. będzie uzupełniony pieczątką imienną. 

4. Oświadczenia składane wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w 

formie oryginałów, pozostałe oświadczenia i dokumenty należy złożyć w formie oryginałów 

lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku podmiotów, na potencjale których Wykonawca polega zgodnie z art. 26 ust. 2b 

ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

7. Ofertę i wszystkie inne wymagane oświadczenia należy złożyć na drukach formularzy 

załączonych do niniejszej SIWZ lub sporządzonych przez Wykonawcę według wzorów 

formularzy załączonych do SIWZ. 

8. Poprawki winny być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem osób uprawnionych 

do reprezentacji Wykonawcy. 

9. Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 

10. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

11. Ofertę prosimy zszyć, lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozłączenie się kartek. 

12. Opakowanie lub inny rodzaj zabezpieczenia oferty uniemożliwiający jej odczytanie przed 

otwarciem należy zaadresować na adres Zamawiającego (punkt I SIWZ), oznaczyć nazwą  

i adresem Wykonawcy składającego ofertę oraz nazwą zamówienia:  

" Dostawa paliw w 2020 r. dla Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.,  

ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt. 

Nie otwierać przed 3.12.2019 godz. 9.05”. 

 

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwięcej punktów według 

poniższej punktacji: 

1.1. Cena brutto oferty określona w załączniku nr 1 – waga procentowa: 90 %. 

1.2. Termin płatności faktur określony w załączniku nr 1 – waga procentowa: 10 %. 

Maksymalna, możliwa do uzyskania ilość punktów wynosi 100 pkt. (1%=1pkt). 
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Kryteria oceny ofert: 

2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów nastąpi przez wyliczenie ilości 

punktów według następujących zasad: 

2.1. Cena brutto oferty określona w załączniku nr 1 – udział procentowy K1 zostanie wyliczony 

(gdzie 1% = 1 pkt): 

K1 = (najniższa cena brutto oferty/cena brutto w ofercie badanej) x 100 x 90% 

2.2. Termin płatności faktur – ilość punktów K2 zostanie wyliczona następująco: 

a) Termin płatności faktur: 7 dni – 0 pkt, 

b) Termin płatności faktur: 14 dni – 5 pkt, 

c) Termin płatności faktur: 21 dni – 10 pkt. 

W przypadku braku deklaracji przez wykonawcę terminu płatności faktur w formularzu 

ofertowym, zamawiający do oceny oferty przyjmie termin 7 dni. 

2.3. Całkowita ilość punktów K będzie obliczana według wzoru: 

K = K1 + K2 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla 

się od zawarcia umowy, zamawiający wybiera ofertę z najwyższą punktacją spośród 

pozostałych ofert. 

4. W przypadku wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest zobowiązany, zgodnie z prawem RP, do uwzględnienia  

w cenie podatku od towarów i usług VAT zamawiający przy ocenie ofert do ceny zaoferowanej 

przez takiego wykonawcę doliczy należny podatek VAT. Wykonawca, składając ofertę, 

informuję 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. 

4.1. Postanowienie pkt 4 wynika z konieczności odprowadzenia przez zamawiającego 

stosownego podatku VAT od przedmiotu zamówienia. 

5. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie 

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

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

IX. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 

1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia  

w tym również wszelkie koszty towarzyszące jego wykonaniu. Cena musi być zaokrąglona do 

dwóch miejsc po przecinku. Ceną oferty jest cena obowiązująca w dniu  22.11.2019 r.; nie 

ulega zmianie na dzień otwarcia ofert i służy skalkulowaniu ceny oferty. Wykonawca może 

udzielić stałego rabatu cenowego. Po zawarciu umowy cena może ulec zmianie, jednak 

zawierać będzie stały rabat cenowy, który nie ulega zmianie przez okres obowiązywania 

umowy. 

2. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia ewentualnych 

niejasności przed upływem terminu składania ofert. 
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3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

4. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi 

przepisami, Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie 

oferty. 

5. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego 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 (VAT), który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 

7. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego (druk oferty), czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując jego 

wartość bez kwoty podatku. 

8. Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym jest zobowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. Zamawiający oświadcza, że 

posiada konto na platformie efaktura.gov.pl. Wykonawca nie jest zobowiązany do wysyłania 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

 

X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia. 

 

XI. Wzór umowy. 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca zobowiązuję się do zawarcia umowy 

zgodnie z wzorem umowy. 

 

XII. Termin związania ofertą. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem 

terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XIII. Termin i miejsce składania ofert. 

1. Oferty należy składać do dnia 3.12.2019 r. do godz. 9:00 w siedzibie Przemęckiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt, 

sekretariat. 
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2. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę 

Wykonawcy. 

 

XIV. Termin i miejsce otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 3.12.2019 r. o godz. 9:05 w pokoju nr 3 Przemęckie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy PZP. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie http://ppk-

przemet.pl/Przetargi.htmlx, informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

 

XV. Opis sposobu porozumiewania się z Zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń i  

dokumentów. 

 

Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, wnioski lub informacje Zamawiający i wykonawcy 

zobowiązani są przekazywać pisemnie, za pomocą faksu, lub poczty elektronicznej. 

1. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. Nr faksu 

Zamawiającego 65 6190112 

2. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich 

otrzymania. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: ppk@ppk-przemet.pl. 

3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych  

w specyfikacji. Pytania muszą być na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego lub faksem 

na numer wskazany w ust. 2 lub za pomocą poczty elektronicznej. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania, na zasadach określonych w ustawie, bez 

ujawniania źródła zapytania. 

4. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania jest 

Błażej Wróblewski, e-mail: blazej.wroblewski@ppk-przemet.pl, od poniedziałku do piątku, od 

7.00 do 15.00. 

 

XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z wykonawcą w walucie obcej. 
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Rozliczenie nastąpi w złotych polskich (PLN). 

 

XVII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy. 

1. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z art. 92 

ustawy PZP. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie 

zawiadomiony odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania umowy. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  

o wyborze oferty najkorzystniejszej również na stronie internetowej . 

3. W przypadku, gdyby wybrana w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 

dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów 

przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli 

zostanie przesłane w inny sposób. 

5. Do umów w sprawach zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

6. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego należy zgłosić się w celu podpisania umowy. 

 

XVIII. Środki ochrony prawnej – Dział VI Ustawy Pzp. 

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  

w rozdziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

XIX. Klauzula informacyjna. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przemęckie Przedsiębiorstwo 

Komunalne z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich  9 w Przemęcie, kod pocztowy: 64-

234, tel.: 65 619 01 12, adres e-mail: ppk@ppk-przemet.pl 

• inspektorem ochrony danych osobowych w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym  

jest Pan Ireneusz Wolniczak, kontakt: ireneusz.wolniczak@ppk-przemet.pl, telefon 65 619 01 

12; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Dostawa paliw  

w 2019 r. dla Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o., ul. Powstańców Wlkp. 
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9, 64-234 Przemęt”, numer WK.ZP.5.2018  prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej 

„ustawa Pzp”;   

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania umowy obejmuje cały czas trwania umowy; 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

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

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

RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

 

XX. Pozostałe informacje. 

1. Udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg następujących zasad: 

a) udostępnienie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku, 

b) Zamawiający określi termin i miejsce i formę udostępnienia, 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy 

Ustawy. 

3. Integralną częścią specyfikacji są załączniki: nr 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

 


