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Gmina Trąbki Wielkie 

Ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, tel. (58)682-83-23, fax. (58)682-83-19 

 
  
 

 
Znak sprawy:ZP.271.26.2018 
 
 
 
  

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  o 

wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy   

Prawo zamówień publicznych na   

 
 

„Zakup paliw płynnych na lata 2019-2020-2021” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
Zatwierdzono, dnia 30.11.2018 

 
 
 

  

JAN WICZLING – Z-CA WÓJTA  
 (imię, nazwisko osoby zatwierdzającej) 

  

  

  

PODSTAWA PRAWNA  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. 

zm.) zwaną dalej „ustawą pzp”  
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Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie 

    Adres do doręczania korespondencji pisemnej:  

Urząd Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie 

- e-mail: przetargi@trabkiw.ug.gov.pl 

- adres strony internetowej: www.trabkiw.ug.gov.pl 

Kod CPV: 09134100-8 olej napędowy 

09132000-3 benzyna 

 

 Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 

ustawy, zgodnie z którą, może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu 

Rozdział 1  

Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup: 

a) paliw płynnych, tj. benzyny o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 oraz oleju napędowego do 

silników diesla w transakcjach bezgotówkowych, za pomocą kart elektronicznych, dostarczonych 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

b) Zakup olejów, płynów, smarów itp. według zaistniałej potrzeby. 

2. Tankowanie będzie odbywać się według rzeczywistych potrzeb Zamawiające. Szacunkowa wielkość 

zamówienia wynosi ok. 142 200 l oleju napędowego i  11 550 l benzyny. 

3. Sprzedaż paliwa dokonywana będzie według cennika cen detalicznych stacji paliw obowiązującego w 

dniu tankowania paliwa w stacji z każdorazowym uwzględnieniem przyznanego Zamawiającemu upustu, 

jeśli taki został wskazany w formularzu oferty. 

4. Paliwo będące przedmiotem zamówienia powinno spełniać wymagania jakościowe określone w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. 

5. Dostawy będą realizowane na zasadach doraźnych w formie tankowań bezgotówkowych. 

6. Szczegółowe warunki zamówienia i zasady rozliczeń zostały zawarte w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik do niniejszej siwz. 

7.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Rozdział 2  

Termin wykonania zamówienia  

Termin wykonania zamówienia / okres realizacji umowy: od 01.01.2019 do 31.12.2021 r.  

  

Rozdział 3  

Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

http://www.trabkiw.ug.gov.pl/
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a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał koncesję 

zezwalającą na obrót paliwem objętym przedmiotem zamówienia.  

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

c) Zdolności technicznej lub zawodowej:  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

2) Nie podlegają wykluczeniu  

a) Z postępowania wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w  art. 24 ust. 1 pkt 12-

23  ustawy Pzp.  

b) Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie:  

- art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, -   

  

 

Rozdział 4  

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz wstępnego potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty aktualne na dzień 

składania ofert:  

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załączonym wzorem (zał. nr 2 do SIWZ); 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załączonym wzorem (zał. nr 3 

do SIWZ).   

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie  

Zamawiającego  w celu brak podstaw wykluczenia: 

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;  

b) Koncesję wystawioną przez Urząd Regulacji Energetyki zezwalająca na obrót paliwem objętym 

przedmiotem zamówienia.  

 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit.a – składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:   

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
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2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.    

3) 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 ust. 2 lit.a, 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. Przepis pkt. 2 stosuje się.  

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które 

określają w szczególności:   

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;   

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego;   

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;   

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w ust.2.  

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 

Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Oświadczenie można złożyć zgodnie z załączonym wzorem załącznik 6 do SIWZ. 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
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niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zobowiązanie należy złożyć zgodnie z treścią 

załącznika nr 5 do SIWZ.  

8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.   

9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 

mowa powyżej (ust.7), nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w 

terminie określonym przez Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

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

11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu składa także oświadczenia zgodnie z treścią załącznika nr 2 oraz nr 3 do SIWZ 

- dotyczące tych podmiotów.  

12. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także 

oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.  

13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia zgodne z 

treścią załącznik nr 2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia.  

14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być 

poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.  

15. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 

podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 
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poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania 

Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się 

znajdują.  

  

 

 

Rozdział 5  

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

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

wykonawcami  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy 

pisemnej.  

2. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniona jest:   

-sprawy merytoryczne: 

imię i nazwisko: Anna Andreskowska telefon: 509461772 

w terminach: poniedziałek - piątek w godz. od 8:30 - 15:00, 

-sprawy proceduralne: 

imię i nazwisko: Anna Sikora telefon: 512006356 

w terminach: poniedziałek – piątek 8:30 - 15:00 

 

3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje 

Wykonawcy przekazują za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  

przetargi@trabkiw.ug.gov.pl 

4. Zamawiający przekazuje informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem ,że zawsze 

dopuszczalna jest forma pisemna.  

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

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzających brak podstaw 

do wykluczenia oraz pełnomocnictw.  

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

iż pismo wysłane przez Zamawiającego na pocztę elektroniczną zostało mu doręczone w sposób, który 

umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z jego treścią.  

7.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający 

udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

9.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

10.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której 
udostępniona jest SIWZ www.trabkiw.ug.gov.pl 
11.  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami. 

12.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
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www.trabkiw.ug.gov.pl 
13. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się 

integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

14.  Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację 
na stronie internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl 
15.  Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

  

Rozdział 6 Wymagania 

dotyczące wadium 

1. Warunki wadium.   

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

Rozdział 7  

Termin związania ofertą  

 

1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni.   

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 

się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 

niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie, faksem. 

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

  

Rozdział 8  

Opis sposobu przygotowania oferty  

1. Wykonawcy przedstawią swoje warunki cenowe na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ.  

2. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.  

3. Przy sporządzeniu oferty, zaleca się skorzystanie ze wzorów formularzy przygotowanych przez 

Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że będą one 

zawierać wszystkie niezbędne informacje określone przez Zamawiającego.  

4. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 4 ust.1 dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 

których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 

oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

5. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale 4 ust.2, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.   
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6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

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

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę (osobę/osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu 

prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie 

ofert w postaci elektronicznej.  

8. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo 

z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej 

notarialnie.  

9. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w 

walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na złote polskie według średniego kursu Narodowego 

Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłodzenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu 

Zamówień Publicznych.  

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

12. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania 

oferty oraz podpisania umowy.  

13. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie 

mogą być udostępniane, muszą być oznaczone i spięte w ofercie w sposób pozwalający na ich 

oddzielenie od reszty oferty. Jednocześnie, Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert jest 

zobowiązany przedstawić uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. W przypadku 

braku wyraźnego oznaczenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub braku 

uzasadnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - Zamawiający wszystkie 

dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne.  

14. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale połączone i włożone do jednej koperty.  

15. Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie poprzez skreślenie (nie używanie 

korektora) nieprawidłowej treści  i sygnowane podpisem Wykonawcy oraz napisanie właściwej. 

16. Wykonawca zamieści ofertę w bezpiecznej, zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z 

oznaczeniem „oferta przetargowa na zakup paliw płynnych na lata 2019-2020-2021” z dokładnym 

adresem Wykonawcy tak, aby w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie można ją było 

odesłać bez otwierania. W przypadku braku ww. oznaczenia, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 

za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed 
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wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej 

nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

17. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie w myśl art. 84 ust. 2 

ustawy Pzp.  

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia ma zastosowanie 

ustawa Pzp oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

  

Rozdział 9  

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie – Pokój nr 19 (Sekretariat, piętro) ul. Gdańska 

12 83-034 Trąbki Wielkie do dnia 10.12.2018r. do godz. 12.00.  

2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12 

83-034 Trąbki Wielkie – sala konferencyjna na pierwszym piętrze – dnia 10.12.2018. o godz. 12.15.  

4. Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego w SIWZ zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcom.  

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 

6. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętym opakowaniu (kopercie), które 

musi zawierać oznaczenie: „Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na 

zakup paliw płynnych na lata 2019-2020-2021. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.” 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać, co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść 

oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy. 

 

7. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając 

zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętym opakowaniu 

(kopercie), które musi zawierać oznaczenie: „Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu 

nieograniczonym na zakup paliw płynnych na lata 2019-2020-2021. Nie otwierać przed upływem 

terminu otwarcia ofert. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.” Oświadczenie o zmianie 

oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy. 

 

Rozdział 10  

Opis sposobu obliczenia ceny  

1. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia ceny brutto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia, zawierającej cenę netto i VAT. 

2. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku 
z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności musi uwzględniać wymagania związane z 
realizacją zamówienia podane w rozdziale 1 SIWZ, koszty logistyki w tym transportu oraz 
postanowienia wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny. 

3. W Kolumnie „c” tabeli załącznika nr 1 do siwz - cena brutto obowiązująca aktualnie w punkcie 
sprzedaży za 1 l – należy podać aktualnie obowiązującą w punkcie sprzedaży cenę za 1 l na 
dzień 30.11.2018 r. 

4. Jeśli w w/w tabeli Wykonawca popełni błąd w obliczeniach, Zamawiający jako poprawną wartość 
w każdym wypadku przyjmie cenę jednostkową wskazaną w kolumnie „c” i upust wskazany w 
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kolumnie „d” i na jej podstawie samodzielnie dokona przeliczenia pozostałych danych. O 
powyższych poprawkach wszyscy Wykonawcy otrzymają informację. 

5. Do oceny ofert zamawiający przyjmie kwotę z wiersza „Razem” 

6. Ceny podane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i obliczone do dwóch miejsc po 
przecinku. W/w kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy w ten sposób, że końcówki poniżej 
pół grosza należy pominąć, a końcówki pół grosza i wyższe należy zaokrąglić do jednego grosza. 

7. Dla celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, 
Zamawiający doliczy do ceny netto Wykonawców zagranicznych kwotę należnego 
obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT.  

8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego  
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

  

Rozdział 11  

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
1) Cena: 60%  
2) Odległość stacji paliw od siedziby Zamawiającego: 20 % 
3) Termin płatności 20% 

 

2. Sposób oceniania ofert: 
 

1) C = Cn / Cb x 60%x100 
t.j. Cn - oferta z najniższą ceną 

Cb – cena oferty badanej 

 
2) O = On / Ob x 20%x100 

On – najmniejsza odległość pomiędzy siedzibą Urzędu Gminy Trąbki Wielkie przy ul. Gdańskiej 12 w 
Trąbkach Wielkich a stacją Wykonawcy, na której ma się odbywać tankowanie  

Ob - odległość wskazana w ofercie badanej (max.i nieprzekraczalna odległości stacji od siedziby 
Zamawiającego- wynosi 15km).  

Jeżeli Wykonawca nie wskaże ( pozostawi nie wpisane pole) w zał.1 OFERTA, odległości stacji paliw 
od siedziby Zamawiającego w km; otrzyma 0pkt..  
 

3) T -kryterium „Termin płatności” (Pg): 

a) znaczenie kryterium - 20 pkt; 

b) Liczba punktów uzyskanych w kryterium termin płatności faktury będzie obliczana według zasady: 

- 0 punktów - za termin płatności  do 14  dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej  faktury  do  

siedziby  Zamawiającego  

- 20 punktów – za termin płatności do 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej  faktury  do  

siedziby  Zamawiającego  

- 40 punktów – za termin płatności do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej  faktury  do  

siedziby  Zamawiającego  

  

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą ilość punktów według 
ustalonych kryteriów zgodnie ze wzorem C=C+O+T 

4. Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
  

Rozdział 12  
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Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w 

celu zawarcia umowy  

1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie 

poinformowany odrębnym zawiadomieniem lub w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w przypadku 

wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia – przedłożyć 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).   

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 

ustawy Pzp.  

 

Rozdział 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

  

Rozdział 14  

Istotne dla stron postanowienia umowne  

1. Inne istotne postanowienia umowne zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik  4 do 

SIWZ.  

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w 

w/w projekcie.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian istotnych postanowień zawartej umowy, także 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na 

warunkach określonych w projekcie umowy.  

4. W przypadku gdy należności z tytułu realizacji umowy osiągną kwotę brutto o której mowa w § 3 ust. 1     
umowy, dopuszcza się zmianę umowy w formie aneksu, na warunkach i zasadach takich samych jak w 
umowie i zgodnie z postanowieniami SIWZ. Aneksowane ilości zostaną oszacowane i będą stanowiły 
załącznik do aneksu. 
  

Rozdział 15  

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o  

udzielenie zamówienia  

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI 

ustawy Pzp.   

Rozdział 16 

Postanowienia końcowe  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
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2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

5. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z przedmiotem zamówienia.  

6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 

ustawy Pzp.  

7. Podwykonawcy:  

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie 

zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia. Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty (zał. nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

3) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy.  

4) Zapisy pkt. 3 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.   

5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

6) Istotne dla Zamawiającego i Wykonawcy postanowienia dotyczące podwykonawców zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy, a które zawarte są w projekcie umowy stanowiącej zał. 4 do 

SIWZ.  

8. Podmioty występujące wspólnie:  

1) Wykonawcy na podstawie art. 23 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W 

takim przypadku Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

2) Przed dniem podpisania umowy, podmioty występujące wspólnie w myśl art. 23 ustawy Pzp 

zobowiązane są do dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

     

Rozdział 17 

Obowiązek informacyjny RODO 

Zamawiający, tj. Gmina Trąbki Wielkie z siedzibą w Trąbkach Wielkich ul. Gdańska 12, 83-034 

Trąbki Wielkie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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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: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Trąbki z siedzibą w Trąbkach 

Wielkich ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, reprezentowany przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie 

- Błażeja Konkola 

2) Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje 

sferę przetwarzania danych osobowych.  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod 

adresem e-mil inspektor@cbi24.pl 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.26.2018 pn.”zakup paliw płynnych 

na lata 2019-2020-2021”prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm), zwaną dalej ustawą PZP; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

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

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy PZP; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

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

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

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

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

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

 
Wyjaśnienia: 

* 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;. 

** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

RODO - rozporządzenie 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). 

 

Rozdział 18 

Wykaz załączników do SIWZ 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz „Oferta” 



 Nr postępowania WZP.ZP.271.26.2018  

 

str. 14  
  

Załącznik nr 2. do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia  

z postępowania. 

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu. 

Załącznik nr 4 do SIWZ –Projekt umowy. 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. 

 


