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I. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu 
siedziba: ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, 
34-400 Nowy Targ; 
Tel.(18) 266-58-82; 
Fax.: (18) 266-58-82; 
Adres poczty elektronicznej: mzk@nowytarg.pl ; 
Adres strony internetowej: http://www.mzk.nowytarg.pl/ 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia. 

 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 w 

związku z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24a ust. 1 ustawy, zamawiający 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz 
inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Przedmiot zamówienia - Kody CPV związane z przedmiotem zamówienia: 
09134100-8 - olej napędowy, 
 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 230 m3 oleju napędowego, „standardowego” do 

siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko - wg nomenklatury określonej w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2020 roku zmieniające w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2020 poz. 727), przy czym oferowany 
olej musi być zgodny w dniu upływu składania ofert z aktualnie obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do SIWZ. 
IV. Termin wykonania zamówienia. 
 
Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Warunki udziału w postępowaniu 
1. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 22 Ustawy PZP, mogą się ubiegać Wykonawcy, 

którzy: 
a) nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP 

oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-7 Ustawy PZP. 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie: 
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, 
- Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, 
- transakcja dotycząca przedmiotu zamówienia objęta jest mechanizmem podzielonej 

odpłatności art. 108 a ustawy oraz złącznik nr 15 poz. 92 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług - (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.). 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych 
wymagań, 

d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych 
wymagań. 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać 
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się 
za odrzuconą. 

4. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w 
oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty przez wykonawcę. Z treści 
złożonych dokumentów i oświadczeń, które zostały szczegółowo określone w rozdziale VI 
SIWZ, musi jednoznacznie wynikać, że warunki wykonawca spełnia. 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
1) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę, z wykorzystaniem wzoru - 

załącznik nr 1. 
2) Podpisany projekt umowy, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2. 
3) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, z 

wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 6. 
4) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, z 

wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5. 
5) Klauzula informacyjna - załącznik nr 8 
2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
(2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz 



 

(3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 
3.  Wykonawca, w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w pkt 2, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej. Fakultatywny wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej 
SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 

4. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia niezwłocznie w wyznaczonym, nie krótszym niż 
10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności 1) spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) 
spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań, 3) brak 
podstaw wykluczenia, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale V 
„Warunki udziału w postępowaniu”, tj.: 

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

4) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym 
przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

5) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 
15 PZP)



 

(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ); 
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego, tytułem środka 

zapobiegawczego, zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do 
przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ); 

7) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym 
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ); 

8) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym 
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ); 

9) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1170) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ); 

5. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 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: 

1) Wykonawca, w takiej sytuacji, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ). 
2) 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. 

3) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, powołuje się na 
zasoby innych podmiotów Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne 
podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 

4) W sytuacji, o której mowa w pkt 4, Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie 
Zamawiającego, do złożenia niezwłocznie aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub 
dokumentów wymienionych w pkt 4 ppkt 4 - 9 tego podmiotu. 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach 
określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje, z wyłączeniem 

ofert, Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie 



 

(papierowo), faksem lub drogą elektroniczną. Składanie ofert dopuszcza się jedynie w formie 
pisemnej. Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania każdego faksu i każdej przesyłki 
elektronicznej. Język polski jest obowiązujący w toku całego postępowania przetargowego i 
realizacji umowy. 

Pytania muszą być skierowane na adres: 
Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu siedziba: ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, 
34-400 Nowy Targ; 
Tel.(18) 266-58-82; 
Fax.: (18) 266-58-82; lub na adres e-mail: mzk@nowytarg.pl 
2. Przekazanie korespondencji drogą elektroniczną będzie uznane za skuteczne, jeśli będzie 

polegało na przesłaniu kopii dokumentu opatrzonego podpisem osoby uprawnionej 
(zeskanowany oryginalny dokument). W przypadku nie potwierdzenia faktu otrzymania 
korespondencji za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną Zamawiający uzna iż 
korespondencja dotarła czytelna do Wykonawcy w dniu i godzinie jej nadania (zgodnie z 
raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego lub raportu poczty elektronicznej). 

3. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami 
są: Robert Chowaniec lub Leszek Gołębiowski, w godz. pomiędzy 7:00 a 15:00, od 
poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych. 

4. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do potwierdzenia wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną są: Krystyna Sikora, w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00, od poniedziałku 
do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych. 

5. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek ten wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

9. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia. 

10. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 
 
 
 
 



 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł 
(słownie: pięćdziesiąt* tysięcy*złotych 00/100). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w 
art. 45 ust. 6 ustawy to jest: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) ) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości            
(Dz.U. 2020 poz. 299). 

3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić na konto 
Zamawiającego: 

Bank PEKAO S.A. o/Nowy Targ: nr rachunku 16124015741111000007906745 
z dopiskiem: „wadium - dostawa 230 m3 oleju napędowego” do dnia 04.12.2020 roku, do 
godziny 10:00 (jest to termin, do którego pieniądze powinny znaleźć się na koncie 
Zamawiającego). 
Kopię dowodu wpłaty zaleca się dołączyć do oferty. 
4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy w oryginale dołączyć do oferty w 

osobnej kopercie z dopiskiem „wadium - dostawa 230 m3 oleju napędowego”. Kserokopię 
dokumentu wadialnego zaleca się dołączyć do oferty. 

Gwarancja bankowa bądź ubezpieczeniowa musi obejmować cały okres związania ofertą, a 
beneficjentem takich dokumentów musi być Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu, ul. 
Konfederacji Tatrzańskiej 1a, 34-400 Nowy Targ. 
IX. Termin związania ofertą. 
Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą, upływa 30 dni po terminie 
składania ofert. 
X. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Oferta musi być sporządzona w taki sposób, aby odpowiadała warunkom podanym w SIWZ. 
2. Oferta musi zawierać wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków postępowania, oraz wypełnione załączniki, które zostały dołączone do niniejszej 
SIWZ. 

3. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny w języku polskim. Koszty przygotowania 
oferty ponosi składający ofertę. 

4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pełnomocnictwo do 
podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych



 

dokumentów dołączonych do dokumentów przetargowych. 
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane załączniki, o których mowa w SIWZ. 
7. Wszystkie wymagane niniejszą SIWZ dokumenty powinny być złożone w oryginale lub 

kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę . W przypadku, 
gdy w ofercie znajdują się tłumaczenia na język polski dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, to powinny być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę. 

8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
uprawnionej. 

9. Zaleca się ponumerowanie stron i złożenie oferty w sposób nie budzący wątpliwości co do 
jej kompletności. 

10. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z 
formularzami załączonymi do SIWZ. 

11. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny 
trwały sposób zabezpieczonej kopercie opisanej w sposób następujący: „Oferta - dostawa 
230 m oleju napędowego”. 

12. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej 
oferty w przypadku dostarczenia jej po terminie. 

13. Datą złożenia oferty jest data pokwitowania odbioru oferty. Odbiór oferty będzie 
potwierdzony z zaznaczeniem daty i godziny przyjęcia przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. 

14. Ofertę złożoną po terminie, Zamawiający zwróci Wykonawcy bez jej otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

15. Wykonawca może wycofać lub zmodyfikować swoją ofertę po jej złożeniu pod warunkiem, 
że pisemnie zawiadomi o wycofaniu oferty lub zmieniona oferta zostanie dostarczona 
Zamawiającemu przed upływem terminu wyznaczonego na składania ofert. 

16. Oferta oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia złożone w trakcie 
postępowania są jawne i podlegają udostępnieniu, z wyjątkiem informacji stanowiącej 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

17. Jeżeli Wykonawca uzna, że część przedstawionych w ofercie informacji stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa, wtedy winien zastrzec w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być 
one ogólnie udostępnione. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Miejsce składania ofert: 
Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, 
(sekretariat) w godz. 8:00 - 14:00 
2. Termin składania ofert upływa dnia 04.12.2020 roku do godz. 12:00 . 
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty 

przesłanej przez Wykonawców drogą pocztową. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2020 roku o godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego, 

ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, (biuro dyrektora MZK). 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom 

informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. 

Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, 
którego oferta jest otwierana, cena a także termin wykonania zamówienia. 
 
 
 



 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia. 
Ceny należy podawać do drugiego miejsca po przecinku. 
Cena może być tylko jedna. 
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie 
jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w 
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. 
Kryteria oceny ofert: 
Cena oferty: waga 100 % (maksymalnie 100 punktów) 
Przydzielanie punktów za cenę: 

1. oferta o najniższej cenie (brutto) otrzyma największą ilość, tj. 100 punktów; 
2. pozostałym ofertom punkty za cenę zostaną przydzielone na podstawie obliczenia 

udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty wg wzoru: 
 
                  cena najniższa [zł] (brutto) 
   ilość punktów za cenę  = _-----------------------------------__ x  100 
            cena badanej oferty [zł] (brutto) 
 

po zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 
 

UWAGA: Cena oferty zostanie obliczona przez Zamawiającego zgodnie z zapisami 
punktu IV.3. Formularza ofertowego (załącznik Nr 1 do SIWZ ). 

 
UZASADNIENIE KRYTERIUM OCENY OFERT 
Posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi stanowi warunek udziału w postępowaniu 
odnoszący się do posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności. 
Cena jako jedyne kryterium oceny ofert może być zastosowana, jeżeli przedmiot 
zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe Podstawa 
prawna 
- art. 22 ust. 1 pkt 1, art. 91 ust. 1, 2, 2a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 
Zamawiający, w odniesieniu do Wykonawcy, który otrzymał największą liczbę punktów, 
wezwie w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania 
wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę 
dokonania wyboru oferty tego Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia projekcie (wzorze) umowy, w terminie wskazanym w 
informacji o wyniku postępowania. 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto 
podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących 
formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, przelewem bankowym, musi wpłynąć na rachunek 

bankowy Zamawiającego: 
Bank PEKAO SA. o/Nowy Targ: nr rachunku 16124015741111000007906745 
przed terminem podpisania umowy. 
4. Zamawiający zwróci 100% wartości należytego zabezpieczenia wykonania umowy 

wniesionego przez wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru ostatniej partii 
oleju napędowego objętego umową oraz uznania należytego wykonania zamówienia. 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 
jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach. 
Zawarte są w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekcie (wzorze) 
umowy - załącznik nr 2. 
XVII. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli 
Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień . 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie Prawo 
zamówień publicznych zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 
XIX. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty. 
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość 
zmiany postanowień zawartej umowy: 
1) w przypadku zmiany daniny o charakterze publicznoprawnym, w tym podatku VAT, akcyzy 

strony uwzględnią powstałe zmiany, 
2) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę obowiązujących 

przepisów prawa, 
3) nazwy handlowej oferowanego paliwa (pod warunkiem iż zmiana ta dotyczy samej nazwy a 

nie parametrów oferowanego paliwa - parametry mogą być zmienione w przypadku zmiany 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych wprowadzonych właściwym rozporządzeniem), 

4) jeśli konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których przy 
dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub 
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia. 


