ZDP-12.252.2.1.2022
Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
ul. Wojska Polskiego 8
87-600 Lipno.
telefon: 54 287 20 46
adres e-mail: zdp_lipno@poczta.onet.pl

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.
- Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)
na zadanie pn.:
„Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika dwupłaszczowego
o pojemności 5000 litrów znajdującego się na terenie Zarządu Dróg Powiatowych
w Lipnie , ul. Wojska Polskiego 8 87 - 600 Lipno w ilości do 60 000,00 litrów w okresie
jednego roku od dnia podpisania umowy”
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SPIS ZAWARTOŚCI SWZ
1. Nazwa i adres Zamawiającego.
2. Tryb udzielania zamówienia.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia.
5. 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.
6. Warunki udziału w postępowaniu.
7. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania.
8. Informację o podmiotowych środkach dowodowych.
9. Wymagania dotyczące wadium.
10. Termin związania ofertą.
11. Opis sposobu przygotowania oferty.
12. Sposób oraz termin składania ofert.
13. Termin otwarcia ofert.
14. Sposób obliczenia ceny.
15. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert.
16. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy.
17. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.
20. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

2

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiającym jest Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
adres: ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno.
telefon: 54 287 20 46
adres e-mail: zdp_lipno@poczta.onet.pl
adres skrzynki ePUAP : ZDPLipno/SkrytkaESP
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania i strony, na której udostępniane będą zmiany
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem
o udzielenie zamówienia :
- https//miniportal.uzp.gov.pl
- www.bip.lipnowski.powiat.pl
Obsługa komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz
składanie ofert odbywa się przy użyciu :
- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem : https://miniportal.uzp.gov.pl,
- ePUAPu, który dostępny jest pod adresem : http://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
- poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu
miniPortalu, ePUAPu.
Zamawiający zaprasza do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji warunków zamówienia
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129),
zwanej dalej „Pzp”, oraz aktów wykonawczych do niej.
2. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt. 33) ustawy Pzp.
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp.
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3 . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika
dwupłaszczowego o pojemności 5000 litrów znajdującego się na terenie Zarządu Dróg
Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8 87 - 600 Lipno w ilości do 60.000 litrów
o parametrach określonych Polską Normą
PN - EN 590+A1:2017 - 06 oraz wymogi
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680 z późn.zm.), z uwzględnieniem
parametrów w okresie letnim i zimowym, w zależności od warunków atmosferycznych.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) przewóz i rozładunek w celu wykonania przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy
i winien się odbywać zgonie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym szczególności
w zakresie zgodności z umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. z 2021 r. poz.874 z późn.zm.), Ustawą o przewozie
towarów niebezpiecznych (j.t. Dz. U. z 2021., poz.756 z późn.zm.). Wszelkie koszty, w tym
związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty materiałów
potrzebnych do realizacji zadania ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez praw ich zwrotu
od Zamawiającego.
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego paliwa i jest zobowiązany
do przedstawienia wraz z dostawą aktualnego świadectwa jakości paliwa, poświadczonego
przez producenta lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku polskim. Świadectwo
winno być powiązane z dowodem dostawy lub wydania poprzez umieszczenie na nim numeru i daty
dostawy lub wydania.
c) Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy
i zagwarantować realizację jednorazowych dostaw w ciągu co najmniej 48 godzin od zgłoszenia
takiej dostawy przez Zamawiającego przesłanej za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej
lub telefonicznie. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb zamawiającego w dni
powszednie w godz. 7:00 - 14:00
d) maksymalna jednorazowa dostawa oleju napędowego do zbiornika
terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie wynosi 5.000 litrów

znajdującego się na

e) minimalna jednorazowa
dostawa oleju napędowego do zbiornika
się na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie wynosi 3.000 litrów

znajdującego

f) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej napędowy w temperaturze referencyjnej 15ºC,

g) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu osoby, które będą upoważnione do kontaktów
i ustalania szczegółów dotyczących wykonania zamówienia, podając ich dane kontaktowe.
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h) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej oleju napędowego, spowodowaną
zmianą ceny producenta wynikającą z zapisów projektu umowy (załącznik Nr 2 do SWZ).
3. Wobec faktu, że zakup oleju napędowego odbywał się będzie sukcesywnie, stosownie do
potrzeb Zamawiającego, który zastrzega, że zapotrzebowanie określone w pkt 1 na olej napędowy
zostało określone szacunkowo i może ulec zmniejszeniu. Z tytułu zakupu mniejszej ilości litrów
paliwa w ciągu 12 miesięcy w stosunku do założonych wielkości, Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia.
4. Ilość dostarczonego oleju napędowego będzie każdorazowo potwierdzana przez Zamawiającego.
Zapłata należności będzie następowała przelewem w terminie 21 dni od daty wystawienia
prawidłowej faktury, która będzie wystawiana przez Wykonawcę po każdej dostawie oleju
napędowego.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SWZ.
Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

12 miesięcy od dnia podpisania umowy

5. 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.

5.1. W

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

komunikacja

między

Zamawiającym

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
5.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Krzysztof Bierski, tel. 54 287 20 46
Marek Wolman, tel. 54 287 20 46
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5.3. 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”.
5.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB.
5.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert
i wniosków).
5.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta),
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, lub ID
postępowania).
5.9. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być
zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. 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. z 2020 poz. 2452)
oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
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jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy :
- spełniają warunki udziału w postępowaniu
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.

6.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji, 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.

6.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane.

6.4. 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.

6.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
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udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6.6. 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,
o których mowa w pkt. 6 SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

6.7. 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.

6.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, 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 podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

6.9. 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.
6.10. 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 załączone do oferty.
6.11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
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polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
6.13. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
6.15. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
6.16. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy ewentualnych podwykonawców,
jeżeli są już znani ( w „Formularzu oferty” ).

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA.
7.1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 108 ust. 1 Pzp. Zamawiający

wykluczy z postępowania 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 Ustawy z dnia
06 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1138.),
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu Karnego,
c) o którym mowa w art. 228 - 230a, art. 250a Kodeksu Karnego lub w art. 46 lub art. 48 Ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz.1133 z późn.zm.),
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 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
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cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1745.)
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296 - 306a Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 - 277b Kodeksu karnego,
lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 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 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t.Dz.U. z 2021 r. poz. 275.), 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 Ustawy Pzp, 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
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podst. Art 109 ust. 1 pkt. 4
- 8 Ustawy Pzp :
10

a) 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;
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych dowodów;
c) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 Pzp, którego nie można
skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;
d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji,
co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
e) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału
w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych.
7.3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które
zostały przewidziane względem Wykonawcy.
7.4. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający
bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.
7.5. Na podst. art 125 ust. 1 Ustawy Pzp Wykonawca do oferty

dołącza oświadczenie

o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie
wskazanym przez zamawiającego - zał. Nr 3 i Nr 4.
7.6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.5, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe.
7.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 7.5, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
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podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7.8. Wykonawca,

w

przypadku

polegania

na

zdolnościach

lub

sytuacji

podmiotów

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 7.5,
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
8. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH.
8.1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych potwierdzających:
a) brak podstaw do wykluczenia:
 odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
8.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego powyżej, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju w

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające, 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.
8.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w 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.
8.4. Dokumenty/oświadczenia o których mowa w pkt. 8.2 i 8.3 powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
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zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub niezwłocznie po ich złożeniu,
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
8.6. 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.
8.7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.2070 z późn. zm.), o ile
wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane
umożliwiające dostęp do tych środków.
8.8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
8.9. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa
wyżej, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku 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. z 2020 r. poz. 2452 ).
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
10.1.Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 27.07.2022 r.
10.2 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 przez niego okres, nie
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dłuższy niż 30 dni.
10.3 Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt.10.2., wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
11.1. Oferta winna być sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY ( załącznik Nr 1 do
SWZ ) w języku polskim. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca składa
ofertę w postępowaniu, 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
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem.
11.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
11.3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy.
11.4. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru),
wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo.
11.5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1
Pzp, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, zostało sporządzone jako dokument w postaci
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym, potwierdzającym zgodność odwzorowania
cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa
powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty lub oświadczenia,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.
11.6. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty
należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
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11.7

Ofertę, w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

11.8.

Sposób złożenia ofert, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

11.9.

Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn.zm.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

11.10. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
11.11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
11.12. 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.
12.11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
12. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Wykonawca składa ofertę przy użyciu narzędzi komunikacji elektronicznej dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty należy składać do dnia 28.06.2022 r. godz. 10:00
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13. TERMIN OTWARCIA OFERT.
13.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2022 r. godz. 10:30
13.2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego

postępowania

informację

o

kwocie,

jaką

zamierza

przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.
13.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
Wykonawca określi cenę oferty brutto przedmiotu zamówienia, która stanowić będzie
wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym
i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty musi
zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost
z niniejszej specyfikacji i warunków technicznych, jak również w niej nie ujęte, a bez których
nie można wykonać zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które
mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz
wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy
do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami
14.1.

Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 1 do SWZ cenę oferty.

14.2.

Cena musi być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa
miejsca po przecinku.

14.3. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego
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i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących
przepisów.
14.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku
14.5.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

14.6.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany uregulowań
prawnych (zmiana stawek podatkowych),

14.7. W przypadku zmiany ceny wynikającej z uregulowań prawnych zmiana ceny następować
będzie proporcjonalnie do zmienionych wysokości stawek podatkowych określonych w
przepisach prawa.
14.8.

Zmiana wynagrodzenia wynikająca z sytuacji, o których mowa w ust.6 następować będzie
automatycznie i nie wymaga sporządzania aneksów.

14.9. Cenę 1 litra oleju napędowego należy obliczyć w następujący sposób:
Wykonawca do obliczeń ceny oferty przyjmuje cenę hurtową netto oleju napędowego
producenta z dnia ogłoszenia zamówienia z dokładnością do 2 miejsc po przecinku,
następnie stosuje opust w złotych. Kolejno do ceny netto po opuście Wykonawca dolicza
podatek VAT według obowiązujących przepisów i podaje cenę za 1 lit
paliwa brutto. Cenę oferty rozumie się jako cenę jednostkową brutto jednego litra oleju
napędowego pomnożoną przez 60 000 litrów (szacowana ilość zamawianego oleju
napędowego).
14.10 Stawka opustu ustalona przez Wykonawcę i podana w ofercie będzie stała prze cały okres
trwania umowy.
14.11. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne zobowiązuje się dołączyć do
każdej faktury kopie wydruku ceny ze strony internetowej producenta, na dzień dostawy oraz
kalkulację bieżących cen przy zachowaniu stałego opustu, o którym mowa w ust. 9
i obowiązującej stawki podatku VAT.
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15.

OPIS

KRYTERIÓW

OCENY OFERT,

WRAZ

Z

PODANIEM WAG

TYCH

KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT.

15.1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na
podstawie

kryteriów

oceny

ofert,

określonych

w

niniejszej

SWZ.

O

wyborze

najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę
stanowiącą sumę punktów przyznanych ofercie przez komisję przetargową.

15.2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami :
Lp

Nazwa kryterium

waga

Sposób punktowania

1

Cena oferty

80%

Najkorzystniejsza otrzyma 80%

2

Czas realizacji dostawy od momentu
zgłoszenia zapotrzebowania przez
Zamawiającego

20%

Najkorzystniejsza otrzyma 20%

a/

Obliczanie punktów za kryterium cena:
Przy obliczaniu punktów zostanie zastosowany następujący wzór:

Punkty cena =

cena najniższa brutto za badanych ofert
---------------------------------------------cena brutto badanej ofert

x 80

Punkty wynikające z algorytmu matematycznego , uzyskane przez Wykonawcę zostaną
zaokrąglone (zgodnie z zasadami matematyki) do dwóch miejsc po przecinku.

b/

Obliczanie punktów za kryterium czas realizacji dostawy
Punkty przyznawane za

kryterium ”Długość realizacji dostawy od momentu

zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

(nie dłużej niż 48 h)” będą

przyznawane następująco:
48h - 0 pkt
36h - 10 pkt
24h - 20 pkt
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15.3. Ocena oferty będzie obliczana wg wzoru :
W = A+B
gdzie :
W- całkowita liczba punktów
A- Liczba punktów za kryterium cena (max-80)
B- Liczba punktów za kryterium czas realizacji dostawy(max-20)

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna liczba punktów:100
Oferta, która uzyska najwyższą łączną punktację, uważana jest za ofertę najkorzystniejszą.
15.4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert, przez
co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych
kryteriów oceny ofert sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy i postanowieniami
specyfikacji warunków zamówienia.
15.5. Oferty ,w których długość realizacji dostawy od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez
Zamawiającego została określona na dłużej niż 48 godz., zostaną odrzucone.
16. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY.
16.1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2
do SWZ.
16.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach opisanych w projekcie
umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
17. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
18.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 308
ust. 2 Ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
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środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
18.2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
18.3. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca przekaże zamawiającemu informacje
niezbędne do wpisania w treści umowy tj.(imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą
reprezentować wykonawcę przy podpisaniu umowy).
18.4. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
18.5. Brak przedłożenia wyżej wymienionych dokumentów stanowi podstawę do uznania,
iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
18.6. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
19.

POUCZENIE

O

ŚRODKACH

OCHRONY

PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY.
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Pzp.

20.

KLAUZULA

INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA

PRZETWARZANIA

DANYCH

OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie.
1. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
Artur Spryszyński, adres email: iod@asleds.com
nr kontaktowy tel. kom: 603 392 744
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z postępowaniem
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o udzielenie zamówienia publicznego pn. „sukcesywna dostawa oleju napędowego do
zbiornika dwupłaszczowego o pojemności 5 000 litrów znajdującego się na terenie Zarządu
Dróg Powiatowych w Lipnie , ul. Wojska Polskiego 8

87 - 600

Lipno

w ilości

do 60 000,00 litrów” oraz art. 104 i 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie
Art.6 ust. 1 lit. C RODO i Art. 6 ust.1, lit. E RODO - spełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze.
3. Pani/Pana

dane

osobowe

przechowywane

będą

w

czasie

zgodnym

z przepisami określonymi w pkt.3.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych

będą wyłącznie podmioty uprawnione

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.
Załącznik Nr 2 projekt umowy.
Załącznik Nr 3 oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
Załącznik Nr 4 oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik Nr 5 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji
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