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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Miasto Tomaszów Lubelski 

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 

ul. Piotra Ściegiennego 57; 22-600 Tomaszów Lubelski 

telefon: 84 664 27 35 

NIP: 921-198-17-49 

e-mail: mzd@mzdtomaszow.pl 

strona internetowa: www.mzdtomaszow.pl www.mzdtomaszowlub.bip.lubelskie.pl  
 

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia 

2.1 Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej 

www.mzdtomaszow.pl www.mzdtomaszowlub.bip.lubelskie.pl  
 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

3.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych 

w art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz. 

1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych wydanych do niej – na 

zasadach przewidzianych dla wartości zamówienia mniejszej od progów unijnych. 
 

4. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji 

4.1 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 
 

5. Opis przedmiotu zamówienia 

5.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg 

w Tomaszowie Lubelskim na 2023 rok poprzez sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb, 

bezgotówkowe tankowanie pojazdów oraz innego sprzętu mechanicznego paliwami płynnymi 

w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb95 na stacji paliw oferenta. Przedmiot 

zamówienia obejmuje następujące ilości paliwa: olej napędowy w przewidywanej ilości 23 000 

litrów oraz benzyna Pb95 w przewidywanej ilości 3 000 litrów. 

Kod CPV 09 13 41 00 – 8  Olej napędowy 

Kod CPV 09 13 21 00 – 4  Benzyna bezołowiowa 

5.2 Wymagania szczegółowe: 

a) przedmiotem zamówienia jest okresowy, sukcesywny, bezgotówkowy zakup oleju napędowego 

oraz benzyny Pb95 do pojazdów służbowych (ciągniki rolnicze, samochody dostawcze, samochody 

osobowe, samochody ciężarowe, zamiatarki oraz maszyny i urządzenia drogowe będące własnością 

Zamawiającego) oraz tankowanie do pojemników dostarczonych przez Zamawiającego, 

b) zakup oleju napędowego i benzyny będzie odbywał się poprzez dojazd pojazdów – maszyn 

i tankowanie na stacji paliw Wykonawcy w systemie bezgotówkowym. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart 

flotowych, 

c) dokumentowanie potwierdzające fakt pobrania paliwa przez Zamawiającego: 

- pokwitowanie z informacjami: nr dokumentu, nr rejestracyjny pojazdu lub nazwa maszyny, kwota 

do zapłaty, rodzaj wydanego paliwa, ilość wydanego paliwa, wartość wydanego paliwa, data 

i godzina transakcji (tankowania), lub inny dokument potwierdzający dokonanie zakupu, np.: WZ, 

zawierający informacje ww. oraz wykaz zbiorczy do faktury VAT przy rozliczeniu sprzedaży, 

- jeden egzemplarz dowodu wydania zostaje wydany kupującemu, natomiast drugi pozostaje na 

stacji paliw, 

d) rozliczenie tankowania przez Wykonawcę następuje nie rzadziej niż od 1 do 15-tego i od 16-tego 

do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, 

e) miejsce tankowania – stacja paliw Wykonawcy, 

mailto:mzd@mzdtomaszow.pl
http://www.mzdtomaszow.pl/
http://www.mzdtomaszowlub.bip.lubelskie.pl/
http://www.mzdtomaszow.pl/
http://www.mzdtomaszowlub.bip.lubelskie.pl/
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f) zakup paliw (tankowanie) – Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliw przez 

7 dni w tygodniu, 

g) Wykonawca zagwarantuje zakup paliw płynnych odpowiednich do okresu ich stosowania: 

w okresie letnim tzw. paliwa letnie, w okresie zimowym tzw. paliwa zimowe, a w okresie 

przejściowym tzw. paliwa przejściowe, 

h) Wykonawca składając swoją ofertę gwarantuje ciągłość dostaw dla Zamawiającego, 

i) Wykonawca w ofercie musi podać adres stacji paliw a także godziny jej otwarcia, 

j) Zamawiający wymaga przedstawienia zestawień tankowań do danej faktury pogrupowanych wg 

numerów rejestracyjnych z sumowaniem ilości zatankowanego paliwa w danym okresie 

rozliczeniowym i jego wartością. 

5.3 Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 09 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 

(Dz.U.2015 poz. 1680) oraz warunki techniczne i jakościowe określone w polskich normach: 

PN-EN 228+A1:2017-06 i PN-EN 590+A1:2017-06 dla paliw płynnych. 

5.4 Ceny za paliwa pobrane przez Zamawiającego będą naliczane wg cen obowiązujących w dniu 

tankowania po zastosowanych upustach. 

5.5 Ceny obowiązujące w dniu tankowania (po zastosowanych upustach) powinny być 

konkurencyjne w stosunku do innych oferentów paliw w pobliskich stacjach paliw na terenie miasta 

Tomaszowa Lubelskiego. 

5.6 Wykonawca ustali stały procentowy upust cenowy, który będzie zastosowany do 

poszczególnych produktów całego zamówienia (w czasie trwania umowy). 

5.7 Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za pobrane paliwo wg dziennej ceny sprzedaży, tj. 

ceny brutto 1 litra paliwa obowiązującej w dniu zakupu na stacji paliw Wykonawcy pomniejszonej 

o stały upust procentowy zgodnie ze złożoną ofertą. Upust, o którym mowa będzie pozostawał 

niezmienny przez okres obowiązywania umowy. 

5.8 Określone ilości na poszczególny asortyment są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności 

od aktualnych potrzeb Zamawiającego, a Wykonawca nie wnosi roszczeń z tego tytułu. 

Zmniejszenie lub zwiększenie ilości paliw wynika ze specyfiki działalności Zamawiającego 

(zimowe utrzymanie dróg, remonty bieżące itp.) oraz z panujących w ciągu roku warunków 

atmosferycznych, które mają bardzo duży wpływ na zużycie paliwa. 

5.9 Zamawiającemu w trakcie trwania umowy przysługuje prawo do zwiększenia ilości 

zakupionego paliwa danego rodzaju do 35% przewidywanej ilości oraz do zmniejszenia ilości 

zakupionego paliwa danego rodzaju do 80% przewidywanej ilości. 

5.10 Wykonawca może podwyższyć cenę jednostkową paliw, tylko w przypadku podwyżki cen 

tych artykułów na rynku krajowym a w przypadku obniżki cen, Wykonawca ma obowiązek 

obniżenia cen. Podstawą do zmiany cen będą komunikaty podawane przez PKN Orlen lub Lotos 

S.A. dotyczące cen paliw (zmiany mogą dotyczyć jedynie cen jednostkowych). 

5.11 Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia – stacja paliw wybranego oferenta. 

5.12 Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanej benzyny i oleju napędowego, zgodną 

z obowiązującymi normami i wymaganiami wymienionymi w pkt. 5.3. W przypadku powstania 

uzasadnionych wątpliwości dotyczących jakości paliwa – zostanie pobrana próbka przy udziale 

wykonawcy i przebadana w specjalistycznym laboratorium. W przypadku negatywnych wyników 

badań Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wadliwą partię paliw i pokryje koszty zleconych 

badań. 
 

6. Termin wykonania zamówienia 

6.1 Termin realizacji zamówienia ustala się w sposób następujący: od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 
 

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy 

7.1 Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do 

SWZ. 
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7.2 Zakres świadczenia wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 

ofercie. 

7.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projekcie 

Umowy. 
 

8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 

będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych 

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

8.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który jest dostępny pod 

adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal - skrzynka podawcza Miejski Zarząd Dróg Tomaszów Lubelski 

/1b862txbx1/SkrytkaESP 

8.2 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do 

„Formularza do komunikacji”. 

8.3 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-

klienta/regulamin  

8.4 Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz 

zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

8.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB. 

8.6 Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych 

informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP. 

8.7 Korespondencja elektroniczna (inna niż oferta i załączniki do niej) w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do komunikacji”). Korespondencja 

przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawca posługują się numerem 

ogłoszenia (BZP) lub znakiem referencyjnym nadanym sprawie przez Zamawiającego. 

8.8 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: mzd@mzdtomaszow.pl  

8.9 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres 

email: mzd@mzdtomaszow.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi 

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

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020 poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (Dz.U.2020 poz. 2415). 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
mailto:mzd@mzdtomaszow.pl
mailto:mzd@mzdtomaszow.pl
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8.10 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

8.11 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

8.12 Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 8.11, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

8.13 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 8.11,  

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 

składania ofert. 

8.14 Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 8.12, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

8.15 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

8.16 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

8.17 Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 
 

9. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z 

sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 

9.1 Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ. 
 

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

10.1 Osobami upoważnionymi do komunikowania się z Wykonawcami od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7:00 do 15:00, tel. (84) 664 27 35, mzd@mzdtomaszow.pl są :  

- Mirosław Kołodziej – w zakresie merytorycznym,  

- inż. Monika Sawiak – w zakresie proceduralnym. 
 

11. Termin związania ofertą 

11.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

30.12.2022r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert. 

11.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

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

zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

11.3 Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 11.2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

12. Opis sposobu przygotowania oferty 

12.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, zgodnie z wymaganiami SWZ. 

12.2 Sposób zaszyfrowania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/  

12.3 Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub 

podpisu zaufanego. 

12.4 Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ, 

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

elektronicznym. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

mailto:mzd@mzdtomaszow.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane 

w Formularzu Ofertowym. 

12.5 Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ)  w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

12.6 Wraz z ofertą należy złożyć Formularz Cenowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do 

SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

12.7 W przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo 

upoważniające do złożenia oferty, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało 

wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 

z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające 

pełnomocnictwo) lub notariusz. 

12.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy 

dołączyć pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia do podpisywania oferty a także oświadczenie, o którym mowa w pkt. 

12.5 SWZ, złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 

w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem 

w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub 

notariusz. 

12.9 Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów należy dołączyć 

zobowiązanie na podstawie art. 118 Ustawy Prawo zamówień publicznych do oddania Wykonawcy 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów (Załącznik Nr 4 do SWZ), w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3 do SWZ), w formie elektronicznej 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

W przypadku, gdy zobowiązanie zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może 

dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz. 

12.10 Wszystkie złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku 

obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.11 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy Pzp nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich 

informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp. W przypadku gdy oferta będzie zawierała informacje stanowiące 
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tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12.12 Składając ofertę dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać 

załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

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

zaszyfrować. 

12.13 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako 

całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 

uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich poufności. 
 

13. Sposób oraz termin składania ofert 

13.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

13.2 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca jest 

zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 

związana z postępowaniem. 

13.3 Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

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

13.4 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

13.5 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 01.12.2022r. do 

godziny 10:00. 

13.6 Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na 

„ekranie sukcesu” zobaczy identyfikator potwierdzenia złożenia oferty. Ten numer należy zapisać 

i zachować. Będzie on potrzebny przy ewentualnej zmianie bądź wycofaniu oferty. 

13.7 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 

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

w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

13.8 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

13.9 Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
 

14. Termin otwarcia ofert 

14.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2022r. o godzinie 10:30. 

14.2 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 

14.3 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

14.4 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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14.5 W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym w podpunkcie 14.1, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

14.6 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 
 

15. Podstawy wykluczenia z postępowania 

15.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy 

Pzp, wykonawcę: 

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

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

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.2020 poz. 1133 oraz z 2021r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1-

4 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2022 poz. 463, 583 i 974), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 

celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2021 poz. 1745), 

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

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

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe, 

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 

pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

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

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 

w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

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

wnioski niezależnie od siebie; 

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

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy 

z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
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być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

15.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie 

art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, 

którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

15.3 Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

15.4 Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

15.5 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawcę w oparciu o 

przepisy art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U.2022, poz. 835): 

1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisanego na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o 

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

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2022, poz. 593 i 655) jest 

osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisana na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 

dnia 24 lutego 2022r. o ile została wpisana na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy; 

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. 

o rachunkowości (Dz.U.2021, poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę, o której 

mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r. o ile został wpisany na 

ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy. 

15.6 Wykluczenie, o którym mowa w pkt. 15.5 SWZ następuje na okres trwania ww. okoliczności. 

15.7 W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 15.5 

SWZ, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. 

15.8 Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie przesłanek wymienionych pkt. 15.5 

SWZ, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub 

biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. 

Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 

20 000 000zł. 
 

16. Sposób obliczenia ceny 

16.1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku z wyodrębnieniem podatku VAT i obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia 

określonego w punkcie 5 niniejszej SWZ. 

16.2 Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, czynniki i uwarunkowania związane 

z wykonaniem zamówienia, wynikające z wymagań podanych w SWZ. 

16.3 Cenę należy obliczyć z wykorzystaniem załączonego wzoru formularza cenowego (Załącznik 

Nr 2 do SWZ) oraz wpisać do formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do SWZ). 

16.4 Każda pozycja w formularzu cenowym i ofertowym musi być odpowiednio wypełniona 

w sposób nie budzący wątpliwości. 
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16.5 Przez cenę jednostkową paliw, którą oferent ma obowiązek podać do swojej oferty 

rozumie się średnią cenę cennikową (tj. cenę z dystrybutora) wyliczoną jako średnią 

arytmetyczną ceny tego paliwa z ostatnich 15 dni poprzedzających dzień złożenia oferty. 

16.6 Do formularza cenowego (Załącznik Nr 2 do SWZ) należy wpisać bilans cen swojej oferty. 

16.7 W uzasadnionych przypadkach co do ustalenia cen jednostkowych (pkt 16.5) 

Zamawiający może żądać potwierdzenia prawidłowości, rzetelności ustalenia cen 

jednostkowych przez Wykonawcę. 

16.8 Wykonawca poda stałe upusty, jakie będą stosowane podczas realizacji całego 

zamówienia określone w procentach od ceny brutto jednego litra paliwa. Upust jaki udziela 

Wykonawca obowiązywać będzie przez cały okres umowy i nie może ulec zmianie. 

16.9 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN). 

16.10 Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 

towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w tej ofercie 

ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając 

ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która będzie miała zastosowanie (art. 225 ust. 1 

i 2 Ustawy Pzp). 
 

17. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

17.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny 

ofert i ich znaczenie: 
 

Cena oferty (C) – waga kryterium - 50% = 50pkt 

Stały upust w % za litr paliwa (U) - waga kryterium - 25% = 25pkt 

Odległość punktu tankowania od siedziby Zamawiającego (O) -waga kryterium - 25% = 25pkt 

17.2 Przyjęta metoda przyznania punktów w kryterium za cenę polegać będzie na ocenie każdej 

oferty według 50 punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza czyli najniższa cenowo 

otrzymuje 50 punktów. Każda inna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniejszą ilość punktów 

według wzoru: 

cena oferty najniższej brutto 

      C = -------------------------------------- x 50pkt 

   cena oferty badanej brutto   
 

 

17.3 Przyjęta metoda przyznania punktów w kryterium stałego upustu polegać będzie na ocenie 

każdej oferty według 25 punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza czyli z największym 

stałym upustem otrzymuje 25 punktów. Każda inna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniejszą ilość 

punktów według wzoru: 
 

 

   stały upust badanej oferty 

      U = --------------------------------- x 25pkt 

   największy stały upust   
 

 

17.4 Przyjęta metoda przyznania punktów w kryterium za odległość punktu tankowania polegać 

będzie na ocenie każdej oferty według 25 punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza czyli 

mająca najkrótszą odległość od siedziby Zamawiającego otrzymuje 25 punktów. Każda inna oferta, 

która jest bardziej oddalona od siedziby Zamawiającego otrzymuje proporcjonalnie mniejszą ilość 

punktów według wzoru: 
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   odległość najkrótsza od siedziby Zamawiającego 

      O = -------------------------------------------------------------- x 25pkt 

   odległość badanej oferty   
 

17.5 Odległość należy określić w metrach lub kilometrach. 

17.6 Porównanie ofert zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru uwzględniającego łączną 

liczbę punktów oferty w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert: 
 

P = C + U + O 

gdzie: 

P - łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę, 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty”, 

U – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Stały upust”, 

O – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Odległość punktu tankowania”. 

17.7 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez 

niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów. Suma 

otrzymanych punktów określi kolejność ofert w postępowaniu od najkorzystniejszej do ofert mniej 

korzystnych dla Zamawiającego. 

17.8 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród 

tych ofert 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 zawierających nową cenę. 

17.9 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 
 

18. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

18.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

18.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w punkcie 18.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

18.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

18.4 W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

18.5 Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 
 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

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

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX rozdział 2 Ustawy Pzp 

dotyczące odwołania. 

19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 

o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

19.3 Odwołanie przysługuje na: 
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a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy, 

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego zobowiązany. 

19.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo 

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo podpisem 

zaufanym. 

19.5 Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

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

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania 

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

komunikacji elektronicznej. 

19.6 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli informacja została 

przekazana w inny sposób. 

19.7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówieniu 

lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej. 

19.8 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w punkcie 19.6 i 19.7 wnosi się w terminie 

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

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

19.9 Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 

obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie 

wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postepowania, 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

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

Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

19.11 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za 

pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 

postanowienia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

19.12 Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
 

20. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

20.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w punkcie 15 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 20.2 SWZ. 

20.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

- Zamawiający nie określa warunków w zakresie spełniania tego warunku, 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: 

- Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże posiadanie aktualnej koncesji na wykonywanie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 Ustawy 
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z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.2022 poz. 1385 ze zm.), wydaną przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki, 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

- Zamawiający nie określa warunków w zakresie spełniania tego warunku, 

d) zdolności technicznej lub zawodowej: 

- Zamawiający nie określa warunków w zakresie spełniania tego warunku. 

20.3 Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez 

Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

20.4 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne/konsorcja) 

20.4.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno 

być dołączone do oferty. 

20.4.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w pkt. 21.1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału, w zakresie, w jakim 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

20.4.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. 

20.4.4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

20.5 Poleganie na zasobach innych podmiotów 

20.5.1 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 podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych. 

20.5.2 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają świadczenie, do którego realizacji te zdolności są wymagane. 

20.5.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór druku stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ. 

20.5.4 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy. 

20.5.5 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 

z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną 

przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

20.5.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
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podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

20.5.7 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 

w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

20.5.8 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 21.1 

SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, 

w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

20.6 Podwykonawstwo 

20.6.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

20.6.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

20.6.3 Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. W tym celu należy wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do SWZ. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje 

zamówienie, tj. bez udziału podwykonawców. 

20.6.4 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie 

zamówienia (jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

20.6.5 Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 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. 

20.6.6 Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

21. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

21.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ. 

21.2 Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 21.1, stanowią dowód 

potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe. 

21.3 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, aktualnych na dzień złożenia. 

21.4 Podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z 

postępowania, o których mowa w punkcie 15 SWZ, aktualne na dzień ich złożenia: 

a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, 

b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
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konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną 

ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ. 

21.5 Podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w punkcie 20.2 SWZ, aktualne na dzień ich złożenia: 

a) aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o 

której mowa w art. 32 ust. 1 Pkt 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne 

(Dz.U.2022 poz. 1385 ze zm.), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

21.6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 21.4 lit. a) – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego 

aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 

gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

21.7 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w punkcie 21.6, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym 

lub administracyjnym, notariuszem,  organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy – wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

21.8 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 

złożenia. 

21.9 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

21.10 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa 

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 
 

22. Opis części zamówienia 

22.1 Zamawiający nie dokonuje podziału na części i nie dopuszcza możliwości składania ofert 

częściowych. 

22.2 Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na jednorodny charakter 

przedmiotu zamówienia. Brak podziału zamówienia na części nie zakłóca konkurencyjności i nie 

ogranicza możliwości uzyskania zamówienia przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Podział na 

części, a tym samym częsta zmiana dostawcy może spowodować, iż zakupione paliwo pochodzące 

z różnych dostaw zostanie ze sobą zmieszane, a tym samym niemożliwe będzie wskazanie winnego 

w przypadku uszkodzenia silnika pojazdu przy zakupie paliwa złej jakości. Wielkość niniejszego 

zamówienia w żaden sposób nie utrudnia małym i średnim przedsiębiorcom złożenia oferty – nie 

jest niestandardowa na rynku. 
 

23. Informacje dotyczące ofert wariantowych 

23.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

24. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, 

o których mowa w art. 95 ustawy Pzp 
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24.1 Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2020, poz. 1320 ze 

zm.) – przedmiotem zamówienia jest dostawa. 
 

25. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 

Pzp 

25.1 Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

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

26. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp 

26.1 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 
 

27. Wymagania dotyczące wadium 

27.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 
 

28. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy Pzp 

28.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy Pzp. 
 

29. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 

ust. 2 ustawy Pzp 

29.1 Zamawiający informuje, że nie organizuje i nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę 

wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, 

o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. 
 

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

Zamawiającym a Wykonawcą 

30.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walucie innej niż waluta 

polska. 
 

31. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

31.1 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

32. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań 

zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp 

32.1 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

zadań zamówienia. 
 

33. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową 

33.1 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

34. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp 

34.1 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
 

35. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp 

35.1 Zamawiający nie przewiduje składania ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

35.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości i nie wymaga dołączenia katalogów elektronicznych 

do oferty. 
 

36. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

36.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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37. Ochrona danych osobowych 

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

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim, 

w imieniu którego działa Dyrektor z siedzibą przy ul. Piotra Ściegiennego 57, 22-600 

Tomaszów Lubelski, kontakt: mzd@mzdtomaszow.pl ; msdtomaszowl@post.pl  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych iod@tomaszow-lubelski.pl, tel. 694 946 319. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup paliw dla potrzeb Miejskiego 

Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2023 rok”, nr DZ.171.16.2022, prowadzonym w 

trybie podstawowym bez negocjacji. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której bezpośrednio dotyczą, jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana – do zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z Ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do tych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8. Osoba, której dane dotyczą posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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 taka 

osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Nie przysługuje osobie, której dane dotyczą: 

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 których mowa w art. 20 RODO, 

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

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
 

38. Załączniki 
- załącznik Nr 1  Wzór formularza ofertowego,  

- załącznik Nr 2  Wzór formularza cenowego,  

- załącznik Nr 3  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału, 

- załącznik Nr 4  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

- załącznik Nr 5  Projekt umowy, 

- załącznik Nr 6  Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. 

mailto:mzd@mzdtomaszow.pl
mailto:msdtomaszowl@post.pl
mailto:iod@tomaszow-lubelski.pl

		2022-11-23T08:24:40+0100
	TADEUSZ WAGNER
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: TADEUSZ WAGNER, PESEL: 56052007236, PZ ID: Tadwag




