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I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Nazwa zamawiającego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

Adres zamawiającego ul. 1 Maja 15 

Kod Miejscowości  16-500 Sejny  

Telefon:   (87) 5 162 186 

Adres poczty elektronicznej  info@pgk.sejny.pl 

Adres strony internetowej:   www.pgk.sejny.pl 

Godziny pracy poniedziałek – piątek:  07:00 – 15:00 

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępnione będą zmiany  

i wyjaśnienia do treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.pgk.sejny.pl, http://pgksejny.ezamawiajacy.pl. 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) t r y b  p od s t awo w y  

w ar i an t  I  A r t .  27 5  p k t  1  u s t awy  PZP  
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu Platformy zakupowej http://pgksejny.ezamawiajacy.pl. 

Ilekroć w niniejszej SWZ lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie 

internetowej prowadzonego postępowania należy przez to rozumieć także Platformę. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów eksploatowanych przez PGK 

w Sejnach Spółka z o.o. 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa przy użyciu kart 

paliwowych wydanych nieodpłatnie zamawiającemu po podpisaniu umowy na potrzeby PGK 

w Sejnach Spółka z o.o. do pojazdów służbowych zamawiającego. Przedmiotem dostawy jest 

oraz olej napędowy B7. 

2. Nazwa i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

Kod CPV – 09134100-8 – olej napędowy 

3. Bezgotówkowy zakup paliwa przez Zamawiającego będzie dokonywany w okresie od 

podpisania umowy do 31.12.2023 r. w stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej na terenie 

miasta Sejny. 

4. Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego: 

Olej napędowy B7 –  80 000 litrów 

Wskazane powyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie 

realizacji umowy ( od podpisania umowy do 31.12.2023 r.). 

5. Wymienione ilości zostały ustalone w sposób szacunkowy i mogą ulec zwiększeniu lub 

zmniejszeniu w zależności od postępowania. 

6. Zamawiający nie będzie nadzorował realizacji zamówienia. 

7. Określone przez Zamawiającego orientacyjne ilości paliw nie mogą stanowić podstawy do 

jakichkolwiek roszczeń ze strony dostawcy w sytuacji mniejszego zapotrzebowani, niż 

wstępnie oszacowane. 

8. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu jakości paliw płynnych, może być pobrana próba 

przez uprawnione osoby. 

mailto:info@pgk.sejny.pl
http://www.pgk.sejny.pl/
http://www.pgk.sejny.pl/
http://pgksejny.ezamawiajacy.pl/
http://pgksejny.ezamawiajacy.pl/
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9. Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca będzie prowadził ewidencję zakupywanego paliwa przez każdy z pojazdów 

zamawiającego z podaniem numeru rejestracyjnego, daty tankowani, miejsca tankowania, 

ilości zakupionego paliwa.  

11. Wykonawca zapewni kontrole tankowania pojazdów polegającą na sprawdzeniu zgodności 

numeru rejestracyjnego z kartą flotową w tankowanym pojeździe. 

12. Zamawiający dokonywać będzie zakupów paliwa w stacjach paliw wykonawcy ma terenie 

miasta Sejny. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania kamer monitorujących tankowanie paliwa. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do udostępniania nagrania tankowania z dnia wskazanego 

przez zamawiającego. 

15. Posiadane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania określone w: 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 09 października 2015 r.  

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 roku, poz. 1680) 

• Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 660) 

• normą PN-EN 590+A1:2017-06 

W okresie zimowym przy spadku temperatury powietrza poniżej minus 220C Wykonawca będzie 

dysponować olejem napędowym o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. 

16. Rozliczenia za faktycznie dokonany przez Zamawiającego zakup paliw dokonywane będą  

2 razy w miesiącu ( 15-go i 30-go dnia miesiąca) na podstawie faktury VAT przelewem na 

wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy. Płatność dokonywana będzie przez 

Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

17. Ceny za zakupione paliwo będą naliczane według cen obowiązujących na stacji paliw 

Wykonawcy pomniejszony o zadeklarowany w ofercie przez Wykonawcę opust cenowy. 

18. Do wyceny przedmiotu zamówienia Wykonawca przyjmuje cenę brutto na dystrybutorze  

z dnia poprzedzającego dzień składania ofert pomniejszoną o proponowany opust 

cenowy/stały w okresie trwania umowy/. 

19. Koszty dostaw paliwa oraz wszystkie inne koszty Wykonawca zobowiązany jest wliczyć  

w oferowaną cenę jednostkową. 

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie 

zakupionych przez Zamawiającego ilości oleju napędowego –ON. 

IV. PODSTAWA WYLKUCZENIA 

 

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy 

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.  

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę  

(z uwzględnieniem art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp):  

1) 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.  
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3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 

ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że 

spełnił łącznie następujące przesłanki:  

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej 

przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem,  

w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne,  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz 

spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio  

z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym,  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi 

za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności  

i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji 

lub standardów. 

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa  

w pkt. 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę 

czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 

wyklucza wykonawcę.  

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia.  

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

1) została złożona po terminie składania ofert;  

2) została złożona przez wykonawcę:  

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub  

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub  

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa  

w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, lub podmiotowego środka dowodowego, 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń;  

3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  

4) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;  

5) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami 

technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez 

zamawiającego;  



5 
 

6) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  

7) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  

8) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki,  

o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp;  

9) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą;  

10) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie 

terminu związania ofertą;  

11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 

zagwarantować w inny sposób;  

12) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane  

w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o 

krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1369 ze 

zmianami), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne 

lub bezpieczeństwo narodowe.  

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie 

wykluczeniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę  

w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

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

1) Nie podlegają wykluczeniu; 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu 

oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej - na kwotę nie mniejszą niż podłożona oferta  

w niniejszym postępowaniu przetargowym z terminem jej obowiązywania w dniu 

otwarcia ofert.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich  

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością minimum 2 dostaw  

o podobnym charakterze, wielkości i zakresie rzeczowym nie mniej niż 200 000,00 zł 

oraz dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie – 

referencje.  
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3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:  

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego 

zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych 

(Podmioty udostępniające zasoby).  

2) 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 niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący 

wykonawcę z tym podmiotem / podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

3.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby;  

3.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

4) 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. 

4. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane 

środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania 

niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

 

VI. DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ NA OFERTĘ  

Wykaz Podmiotowych Środków Dowodowych składanych wraz z ofertą:  

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)  

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz  

o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. 

Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia 

(załącznik nr 4) 

3. Dokument, o którym mowa w pkt. V.3 (zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składa każdy z Wykonawców w zakresie,  

w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu. 



7 
 

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

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, o którym 

mowa w pkt 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca 

powołuje się na jego zasoby. 

6. Odpis lub Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego z centralnej ewidencji  

i informacji o działalności gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, 

sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

7. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

Zamawiający żąda wymienionych w niniejszej SWZ podmiotowych środków 

dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

VII. DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE NAWEZWANIE 

ZAMAWIAJĄCEGO  

 

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt. IV.1 i 2 niniejszej 

SWZ należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, 

złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące podmiotowe 

środki dowodowe:  

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;  

2) oświadczenia 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 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r., poz. 275), 

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej,  

3)   odpisu lub informacji 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,  

4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie podstaw wykluczenia  

z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:  

a)  art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,  

b) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp,  
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c) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp.  

2. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. V.2 

ppkt. 3) SWZ, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia  

z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące 

podmiotowe środki dowodowe:  

1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca na dzień składania oferty posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy 

gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 

3. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. V.2 

ppkt. 4) SWZ, należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia  

z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące 

podmiotowe środki dowodowe:  

1) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się 

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od 

niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;  

w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

4. Postanowienia dot. podmiotowych środków dowodowych  

1) Podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt. od VII.1 do VII.3 nie są 

dołączane do oferty. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych.  

2)   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 ich złożenia.  

3) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym 

czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich 

złożenia.  

4) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych  

w sytuacjach określonych w art. 127 ustawy Pzp.  
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5) W sytuacjach określonych w art. 128 ustawy Pzp zamawiający może wezwać do 

złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie:  

a) oświadczenia o którym mowa w pkt. VI.2) SWZ,  

b) podmiotowych środków dowodowych,  

c) innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.  

Jeżeli są one niekompletne lub zawierają błędy.  

6) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz o nie 

podleganiu wykluczeniu, złożonych podmiotowych środków dowodowych lub 

innych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu.  

5. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów  

i oświadczeń:  

1) Oświadczenia Wykonawcy, składane są w oryginale w formie elektronicznej (tj. 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby 

uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów.  

2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej elektronicznie 

za zgodność z oryginałem, przez osoby uprawnione do reprezentowania.  

3) W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

odpowiedni podmiot jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii 

dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.  

4) Wykonawca może przekazać dokumenty lub oświadczenia w formie pliku 

zawierającego skompresowane dane. W takim przypadku opatrzenie 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym tego pliku jest równoznaczne  

z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich 

elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku. Nie dotyczy to kopii 

poświadczonych przez inny odpowiedni podmiot, którego dotyczą przekazywane 

oświadczenia lub dokumenty.  

5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia 

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy 

złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego. Wymóg ten 

dotyczy również notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa.  

6) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne 

dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz  

z tłumaczeniem na język polski.  

7) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana 

do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub 

informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba, że 

Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
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VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 

 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa 

się za pomocą środków komunikacji elektronicznej:  

a) Platforma Marketplanet poprzez: https://pgksejny.ezamawiajacy.pl  

b) Poczta elektroniczna: zamowienia@pgk.sejny.pl  

2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej 

zamawiającego przez link: https://pgksejny.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania 

z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.  

3.   Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w oryginale w formie elektronicznej (tj. 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do 

reprezentowania ww. podmiotów, w systemie informatycznym dostępnym pod 

adresem https://pgksejny.ezamawiajacy.pl.  

4. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 

oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową 

zamawiającego, opisane zostały w instrukcji dla wykonawców która jest 

udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego.  

5. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych 

wymaganych od wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej 

komunikacji z wykonawcami. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w 

formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga od 

Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym 

dostępnym pod adresem https://pgksejny.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą 

kolejnością. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to 

na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na 

rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po 

wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony 

https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości 

zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział  

w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, 

wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, 

następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika 

polecenie „zarejestruje się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia 

oferty w postępowaniu.  

6.   Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania 

dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem 

https://pgksejny.ezamawiajacy.pl:  

https://pgksejny.ezamawiajacy.pl/
mailto:zamowienia@pgk.sejny.pl
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• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez 

producenta  

•  Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, 

Google Chrome lub MS Edge  

•  Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe 

łącze internetowe);  

7. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami 

jest: Mariusz Jagłowski, tel. 512 323 404, e-mail: zamowienia@pgk.sejny.pl 

 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

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

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert, tj. do dnia 30.05.2022 r.  

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

związania ofertą zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o wskazywany okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia 

przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą.  

5. Przedłużenie terminu związania ofertą może nastąpić wraz z przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą.  

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

 

Zamawiający rekomenduje, aby Wykonawca, przed przystąpieniem do składania ofert  

w systemie, zapoznał się z instrukcją korzystania z systemu, która dostępna jest w sekcji 

„regulacje i procedury procesu zakupowego” oraz zasadami rejestracji w systemie,  

o których mowa w regulaminie dostępnym pod adresem 

https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin.  

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu 

zamówienia w formie elektronicznej tj.:  

a) opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub  

b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub  

c) podpisem osobistym.  

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 

ustawy Pzp. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

mailto:zamowienia@pgk.sejny.pl
https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin
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3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem https://pgksejny.ezamawiajacy.pl 

udostępnionego na Marketplanet .  

4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Sposób złożenia oferty, w tym 

zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z Marketplanet pod 

adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin. Ofertę należy złożyć  

w oryginale.  

6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na platformę 

https://pgksejny.ezamawiajacy.pl.  

7. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać 

ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku na portalu Zamawiającego https://pgksejny.ezamawiajacy.pl.  

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

zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

      10. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.  

11. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

 a) formularz oferty wypełniony i sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik 

do SWZ (załącznik nr 2)  

b) Pełnomocnictwo (jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika)  

12. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów  

i oświadczeń opisane zostały w pkt.VI.4 SWZ. 

 

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 

1. Oferty należy składać do dnia: 29.04.2022 r., do godz. 10:00  

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

ofertę. 

 3. Złożenie, zmiana, jak i wycofanie oferty następuje zgodnie z postanowieniami pkt. X 

niniejszej SWZ.  

4. Oferty zostaną otwarte dnia: 29.04.2022 r., o godz. 10:30  

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  

i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

Zamawiający nie dopuszcza walut obcych w rozliczeniach z Wykonawcą. Cena podana  

w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. Cena może być tylko 

jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena 

nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). Cenę za wykonanie 

przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu ofertowym" stanowiącym 

https://pgksejny.ezamawiajacy.pl/
https://pgksejny.ezamawiajacy.pl/
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załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. Cena stanowi wynagrodzenie 

ryczałtowe.  

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT 

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów 

oceny ofert: 

KRYTERIUM I Cena (koszt) – 60 % 

 Lpc =(C min / C of) x 60 

Gdzie: 

Lpc – liczba punktów ceny 

C min – najnizsza cena spośród wszystkich ofert 

C of – cena podana w ofercie 

 

KRYTERIUM II Opust – 30 % 

Lpo = ( Oof / O max) x30 

Lpo – liczba punktów opustu 

O max - najwyższy opust spośród wszystkich ofert 

O of – opust podany w ofercie 

 

KRYTERIUM III odległość stacji paliw – 10% 

Odległość stacji paliw – 0 -5 km – 10pkt 

Odległość stacji paliw – 6- 10 km – 5 pkt 

Odległość stacji paliw powyżej 10 km – 0 pkt 

 

Za najkorzystniejszą zostanie oferta z największą liczba punktów ( cena  + opust + 

odległość od stacji paliw). 

 

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.  

2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności:  

1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo 

imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.  
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3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej zamawiającego 

– www.pgk.sejny.pl, Informacja zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie 

informacje o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1).  

4. O unieważnieniu postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający 

zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu postępowania 

zamieszczona również zostanie na stronie internetowej zamawiającego – 

www.pgk.sejny.pl.  

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na 

wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi  

o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 

zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.  

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:  

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub  

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w pkt. 1),  

3) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1 lub 2, jeżeli w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko 

jedną ofertę.  

7. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę.  

8. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie 

uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że 

zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.  

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY  

 

Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

 

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  

 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie  

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji 

warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.  

1). Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3.  

2). Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę postanowień 

umowy.  
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XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

 

1. Jeżeli Zamawiający w procesie udzielania zamówienia naruszy w sposób wyraźny  

i bezpośredni ustalone przez siebie w niniejszej SWZ / Ogłoszeniu zasady udzielania 

zamówienia, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia pisemnego, uzasadnionego 

protestu do Zamawiającego.  

2. Protest o którym mowa w ust. 1 przysługuje tylko i wyłącznie w zakresie naruszenia 

dotyczącego:  

1) opisu przedmiotu zamówienia,  

2) opisu kryteriów oceny ofert,  

3) odrzucenia oferty protestującego lub wykluczenia go z postępowania,  

4) wyboru oferty najkorzystniejszej.  

3. Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.  

4. Protest wnosi się w terminie 5 dni licząc od daty w jakiej wykonawca dowiedział się 

lub mógł dowiedzieć się przy dołożeniu należytej staranności o czynności lub 

zaniechaniu Zamawiającego w zakresie o którym jest mowa w ust. 1 i 2.  

5. Zamawiający rozpatruje protest niezwłocznie z tym, że zastrzega sobie prawo do 

nieustosunkowania się do wniesionego protestu w sytuacji gdy uzna go za niezasadny.  

6. Wniesienie protestu nie wstrzymuje biegu postępowania ani też dokonania jego 

rozstrzygnięcia (wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania) 

czy też podpisania umowy.  

 

XIX. INFORMACJE DODATKOWE  

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

2. Zamawiający nie przewiduje korzystania z prawa opcji.  

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

5. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień dodatkowych, nie 

przekraczających 20% wartości niniejszego zamówienia i polegających na 

powtórzeniu zamówienia tego samego rodzaju.  

6. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.  

7. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.  

8. Zamawiający zgodnie z art. 256 ustawy Pzp może unieważnić postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego przed terminem składania ofert, jeżeli wystąpiły 

okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.  

 

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania oraz 

do załączników do protokołu. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na 

wniosek.  
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2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, 

oświadczenia, informacja z zebrania z Wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, inne 

dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i wykonawców oraz umowa w 

sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.  

3. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz  

z załącznikami, udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż 

w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia.  

4. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:  

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek,  

2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

 

XXI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH: 

  

1. Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego 

postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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 "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

2. Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze,  

a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu:  

1) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

2) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,  

3) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,  

4) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki 

Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,  

5) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,  

6) archiwizacji postępowania.  

1. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.  

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co 

najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników 

postępowania.  

3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia 

RODO:  

1) prawo dostępu do danych (art. 15),  

2) prawo sprostowania danych (art. 16),  

3) prawo do usunięcia danych (art. 17), 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).  

5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

1. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:  

1) prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 

lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,  

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,  
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3) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,  

1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu 

dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do 

należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub 

odrzuceniem jego oferty.  

2. Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 

do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.  

3. Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić 

obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa 

oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.  

 

XXII. ZAŁĄCZNIKI  

 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 – wzór umowy  

Załącznik nr 3 – wykaz dostaw  

Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeni 
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