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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SWZ”
 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 

i 2020 r. poz. 288, 1492, 1517 i 2275) - dalej zwanej „Pzp” 
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania. 

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. 

ul. Brzegowa 2, 21-500 Biała Podlaska 

Tel. 83 343 27 95 

e-mail: sekretariat@mzkbp.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:   

                                                                     http://mzkbp.pl 

 

 

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

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia. 

http://mzkbp.pl/category/przetargi/ 

https://platformazakupowa.pl  

 

III. Tryb udzielenia zamówienia. 

Przetarg nieograniczony. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

1) 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa; 

2) 09134100-8 - Olej napędowy standardowy. 

3. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych opisywanym w przypadku opisania przedmiotu 

zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 

Pzp. 

4. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 

http://mzkbp.pl/
http://mzkbp.pl/category/przetargi/
https://platformazakupowa.pl/
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101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. 

5. Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są 

zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami 

referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod 

warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą 

przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Pzp, że 

proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w 

opisie przedmiotu zamówienia. 

 

V. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych. 

Zamawiający nie żąda złożenia z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 

 

VI. Termin wykonania zamówienia. 

24 miesiące od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.    

VII. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie 

przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 

oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający nie żąda, nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.  

 

VIII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega 

wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp, oraz w 

przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa 

w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 

1 lit. h Pzp. 

 

IX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza także wykonawcę: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 
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108 ust. 1 pkt 3 Pzp, 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 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp); 

2) 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 (art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp); 

3) 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 (art. 109 ust. 1 

pkt 5 Pzp); 

4) 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 (art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp); 

5) 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 (art. 109 ust. 1 pkt 8 Pzp); 

6) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp). 

 

X. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który: 

1) spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, i posiada 

koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi 
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wydanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.), 

2) spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej i 

wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę, której przedmiotem 

był olej napędowy standardowy, olej napędowy o polepszonych właściwościach 

niskotemperaturowych (zimowy) i benzyna bezołowiowa Pb95 o wartości co 

najmniej 2.400.000 PLN netto. 

2. Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 2, gdy wykonawca wykaże, że wykonał dostawy oleju napędowego 

standardowego, oleju napędowego o polepszonych właściwościach 

niskotemperaturowych (zimowego) i  benzyny bezołowiowej Pb95, określone w tym 

warunku udziału, w ramach odrębnych umów, o łącznej wartości co najmniej 

2.400.000 PLN netto. 

3. Za odrębne dostawy, o których mowa w ust. 2, uznaje się odrębną (jedną) dostawę 

oleju napędowego standardowego, odrębną (jedną) dostawę oleju napędowego o 

polepszonych właściwościach niskotemperaturowych (zimowego) i odrębną (jedną 

dostawę benzyny bezołowiowej Pb95. 

 

XI. Wykaz podmiotowych środków dowodowych. 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający żąda koncesji na 

prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydanej na podstawie 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z 

późn. zm.). 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda wykazu 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 lub są 

wykonywane, 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 



 
Zamawiający - Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., ul. Brzegowa 2, 21-500 Biała Podlaska 

Nazwa nadana zamówieniu: „Postępowanie o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy oleju napędowego standardowego określonego 

kodem CPV: 09134100-8 i benzyny bezołowiowej Pb95 określonej kodem CPV: 09132100-4” 

                                                                                  Oznaczenie sprawy: MZK/DE/02/2021  

 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 
 

 

 
 

Strona 6 z 32 
 
 

 
 

 

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. Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 2 do 

SWZ. 

3. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, 

wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 2, 

dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a 

w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu 

bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 

4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp, jest spełniony, jeżeli co 

najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 

wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

6. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 5, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór 

oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do 

SWZ. 

 

XII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia 

braku podstaw wykluczenia. 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda 

następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka karnego,  

 sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 
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2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 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 2020 r. poz. 1076 i 

1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 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; wzory oświadczeń o 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej stanowią odpowiednio Załączniki nr 4 i 5 do 

SWZ; 

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w 

przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 

zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem 

terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub 

opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłat tych należności;  

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału 

regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu 

składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, 

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

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z 

postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, 
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b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp, 

d) art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących 

płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1170), 

e) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-8 i 10 Pzp. 

Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp stanowi Załącznik nr 6 do 

SWZ. 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - składa 

informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w 

przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;  

2) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 1 pkt 4, lub 

odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 5 

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

b) 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.  

3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 
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4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą 

się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 

ust. 1 pkt 1 Pzp, 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. Przepis ust. 3 stosuje się. 

5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia: 

1) podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3-5,  

2) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,  

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp, 

d) art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących 

płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1170), 

e) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-8 i 10 Pzp 

 dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec 

tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.  

 

XIII. Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby. 

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. 
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2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

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. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, 

potwierdza, 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 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 doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 7 

do SWZ. 

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. 

6. 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. 

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. 
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6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych 

środków dowodowych, o których mowa w części SWZ „Informacja o podmiotowych 

środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia” 

dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania, z wyjątkiem oświadczenia 

wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 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 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, 

który złożył odrębną ofertę, 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. 

XIV. Odstąpienie wykonawcy od obowiązku składania podmiotowych środków 

dowodowych. 

1. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

1) 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, o ile 

wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do 

tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca wskazuje podmiotowe środki 

dowodowe, które zamawiający posiada, w formularzu oferty stanowiącym Załącznik 

nr 8 do SWZ. 

 

XV. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu 

potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana 

do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub 
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informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 

1, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 

baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych 

dokumentów.  

3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1, zamawiający 

może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu 

potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.  

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 

zasadach.  

6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków 

dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może 

żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych 

samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub 

dokumentów. 

 

XVI. Forma i postać składanych podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń.  

1. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w 

postępowaniu, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, o których 

mowa w art. 3 pkt 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania 

w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego 

dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), zwanych dalej 

„dokumentami elektronicznymi”, zawierających podmiotowe środki dowodowe, oraz 

inne informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu, oraz 

wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej 

służących do odbioru dokumentów elektronicznych, określa rozporządzenia Prezesa 
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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. poz. 2452) - dalej jako 

„rozporządzenie”.  

2. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 

118 ust. 3 Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego 

zasoby”, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach 

danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem 

formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju 

przekazywanych danych.   

3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 

rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości 

przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 

ust. 1 rozporządzenia. 

4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, 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), wykonawca, w celu 

utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku.  

5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w 

języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie 

jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę na złożenie oferty podlegającej 

negocjacjom, oferty, oświadczeń lub innych dokumentów w jednym z języków 

powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym 

zamówienie jest udzielane. 

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 
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zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do 

reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 

wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi 

podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.   

7. Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, 

inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci 

papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

8. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 

rozporządzenia, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 

zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub 

dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego 

z nich dotyczą;  

2) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

9. Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 

rozporządzenia, może dokonać również notariusz.  

10. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez 

upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

11. Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, 

w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione 

przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako 

dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się 

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 



 
Zamawiający - Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., ul. Brzegowa 2, 21-500 Biała Podlaska 

Nazwa nadana zamówieniu: „Postępowanie o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy oleju napędowego standardowego określonego 

kodem CPV: 09134100-8 i benzyny bezołowiowej Pb95 określonej kodem CPV: 09132100-4” 

                                                                                  Oznaczenie sprawy: MZK/DE/02/2021  

 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 
 

 

 
 

Strona 15 z 32 
 
 

 
 

 

elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 

w postaci papierowej.  

12. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w § 6 ust. 2-4 i § 7 ust. 2 

rozporządzeniu, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną 

treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej 

zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.  

13. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2, 

dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 

zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, 

które każdego z nich dotyczą;  

2) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 

14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również 

notariusz.  

15. Zgodnie z § 8 rozporządzenia w przypadku przekazywania w postępowaniu 

dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku 

zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

16. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, lub inne dokumenty, dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony 

wydruk wizualizacji treści tego dokumentu. 

17. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w ust. 16, zawiera w szczególności 

identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio 

wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, 

podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy albo uczestnika konkursu, 

potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego. 
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18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 

jej prawdziwości. 

19. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza 

spełniać łącznie następujące wymagania:  

1) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, 

zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;  

2) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności 

przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

3) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za 

pomocą wydruku;  

4) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i 

kontekstu zapisanych informacji. 

 

XVII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. 

 

XVIII. Informacja 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. 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, 

wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 

zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. platformy zakupowej: 

https://platformazakupowa.pl/ 

2. Link do instrukcji dla wykonawców dotyczących : 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-%20instrukcje 

SKŁADANIE OFERT W POSTĘPOWANIACH: 

1. Instrukcja: Pełna instrukcja tekstowa składania ofert, wysyłania 

wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL) 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-%20instrukcje
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
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2. Instrukcja: Przykładowe składanie oferty, wysyłanie wiadomości w 

Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL) 

3. Instrukcja: Jak pakować pliki o dużym rozmiarze 

4. Instrukcja: Wycofanie / ponowne złożenie oferty 

 

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY: 

1. Instrukcja: Rejestracja, logowanie oraz reset hasła 

2. Instrukcja: Widok niezalogowany 

3. Instrukcja: Widok zalogowany - panel dostawcy 

4. Instrukcja: Usunięcie konta z www.platformazakupowa.pl 

 

XIX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. 

1. Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się z wykonawcami przy użyciu 

poczty elektronicznej. 

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

Marek Sobota -514602823: 

 e-mail:msobota@mzkbp.pl; 

a) Marcin Mirończuk. -507156943: 

 e-mail:mmironczuk@mzkbp.pl; 

b) Sławomir Kimnes -887871003: 

 e-mail: skimnes@mzkbp.pl 

3. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są 

istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także 

ofert. 

 

XX. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni, od dnia upływu terminu 

składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 

którym upływa termin składania ofert. 

https://docs.google.com/document/d/1S_1GyJ5TQoDkIwMQKOcKtU31hkOVU3ZEMqrSXyA2g8w/edit#heading=h.6jynaot9cbnq
https://docs.google.com/document/d/1SeGipoISZzhgZ-dXiyupE6M11fAFcqE-iUTMFwSL5UQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BHwZdDEYivo9KKZFgRD9F-HgHDl1Y-6n9kNu_q9FGBc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CETIe4hPE_fnKCUjWGpnw9yWhdbtc0YTlqtgUxMAwRo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xVrZ3AtZwTxVeVTTfIEWXI2c5pvyb0Syf0soQlT2QCY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NVCzR_vi5djTsbEIuh-CqeiWr4rW9tLpyb59gKufTSk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1urB5_qNuJpqANH3q5Myv67BwnCa_SnWYEl1U2jF0aho/edit?usp=sharing
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2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia 

przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 

związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu 

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

przedłużony okres związania ofertą. 

 

XXI. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z wyjątkiem przypadków określonych w 

Pzp. 

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w 

dokumentach zamówienia. 

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

4. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. 

5. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa 

w art. 66 ust. 1 Pzp, w szczególności w formatach .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, z 

uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

6. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. 

 

XXII. Sposób oraz termin składania ofert. 

A. Sposób składania ofert. 

1. Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca 

dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Oświadczenie, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowi dowód potwierdzający brak 

podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień 



 
Zamawiający - Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., ul. Brzegowa 2, 21-500 Biała Podlaska 

Nazwa nadana zamówieniu: „Postępowanie o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy oleju napędowego standardowego określonego 

kodem CPV: 09134100-8 i benzyny bezołowiowej Pb95 określonej kodem CPV: 09132100-4” 

                                                                                  Oznaczenie sprawy: MZK/DE/02/2021  

 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 
 

 

 
 

Strona 19 z 32 
 
 

 
 

 

składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe.  

2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się na formularzu 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze 

wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym 

standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. 

Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem” 

lub „JEDZ”.  

3. Jednolity dokument w wersji edytowalnej stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.  

4. Link do elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD: 

https://espd.uzp.gov.pl/  

Link do informacji o elektronicznym narzędziu do wypełniania JEDZ/ESPD na 

stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-

regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-

zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd  

5. Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu („INSTRUKCJA 

WYPEŁNIANIA Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ 

(European Single Procurement Document ESPD)”) stanowi Załącznik nr 

11 do SWZ. 

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

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z 

wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, 

w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

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

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

w art. 125 ust. 1 Pzp, 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. Wzór zobowiązania 

podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 

https://espd.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd
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8. Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim 

zawarte pozostają prawidłowe. 

9. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 

10. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp 

sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których 

mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

11. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się przez 

platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/ 

B. Termin składania ofert. 

Do dnia 26.04.2021 r., do godziny 10:00  

 

XXIII. Termin otwarcia ofert. 

1. W dniu 26.04.2021 r. o godzinie 10:30  

2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu, którego następuje 

składania ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po 

usunięciu awarii. 

3. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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 zawartych w ofertach. 

https://platformazakupowa.pl/
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XXIV. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.  

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 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, które zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach zawartych w ofertach. 

2. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji 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 w poufności. 

3. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, 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, wykonawca, w celu utrzymania w poufności 

tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

 

XXV. Sposób obliczenia ceny. 

1. Sposób obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik nr 8 do 

SWZ. 

2. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów 

zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w 

tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć. 
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3. W ofercie, o której mowa w ust. 3, wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

 

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

ofert. 

Najkorzystniejsza oferta to oferta z najniższą ceną. 

 

XXVII. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota. 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 140 000 zł. 

2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru 

wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy BNP 

Paribas Bank Polska S.A 88 1600 1462 1834 1082 5000 0001  Wniesienie wadium 

w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego 

będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli 

wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego 

nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w 

art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji 

lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 
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5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o 

których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych 

formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - „Postępowanie o udzielenie 

zamówienia na sukcesywne dostawy oleju napędowego standardowego 

określonego kodem CPV: 09134100-8 i benzyny bezołowiowej Pb95 określonej 

kodem CPV: 09132100-4”. Oznaczenie sprawy: MZK/DE/02/2021 

6. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. Zmiana formy 

wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą 

wadium.  

7. Zgodnie z art. 96 ust. 6 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w 

przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa 

w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z 

żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub 

art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków 

dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 

106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych 

dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi 

wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie 

zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz 

zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o 

których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp, 

9. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp podlegać 

muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których 



 
Zamawiający - Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., ul. Brzegowa 2, 21-500 Biała Podlaska 

Nazwa nadana zamówieniu: „Postępowanie o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy oleju napędowego standardowego określonego 

kodem CPV: 09134100-8 i benzyny bezołowiowej Pb95 określonej kodem CPV: 09132100-4” 

                                                                                  Oznaczenie sprawy: MZK/DE/02/2021  

 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 
 

 

 
 

Strona 24 z 32 
 
 

 
 

 

mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim 

przez sądy polskie. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji 

lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp w języku innym niż język 

polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 

język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie 

spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i 

poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.  

10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 

XXVIII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia. 

1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy. Z treści 

zabezpieczenia musi wynikać, że zabezpiecza należyte wykonanie umowy, która 

zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty wykonawcy w „Postępowaniu o 

udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy oleju napędowego 

standardowego określonego kodem CPV: 09134100-8 i benzyny bezołowiowej 

Pb95 określonej kodem CPV: 09132100-4”. Oznaczenie sprawy: 

MZK/DE/02/2021 

2. Zgodnie z art. 450 ust. 1 Pzp, zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru 

wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 
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3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach 

określonych w art. 450 ust. 2 Pzp: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy BNP Paribas Bank Polska S.A 88 1600 1462 1834 1082 5000 0001  

Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem 

na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą 

uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków 

pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić 

przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

8. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji kwotę 30% zabezpieczenia. 

9. Kwota, o której mowa w ust. 8, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

10. Z zastrzeżeniem ust. 8, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 450 ust. 

1 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie 

zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty 

na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego). 
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11. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. 

12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

13. Gwarancje i poręczenia muszą podlegać prawu polskiemu. Wszystkie spory 

dotyczące gwarancji i poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez 

polskie sądy powszechne.  

14. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji lub 

poręczenia w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia 

należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

15. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej lub w kilku następujących 

formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 Pzp, wykonawca przed zawarciem 

umowy może złożyć zamawiającemu projekty gwarancji lub poręczeń, o których 

mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 Pzp, w celu sprawdzenia zgodności treści gwarancji 

lub poręczeń z treścią SWZ w zakresie dotyczącym zabezpieczenia. 

 

XXIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

8 Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień. 

 

XXX. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

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

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca, którego ofertę 

wybrano, składa zamawiającemu: 

1) kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

2) pełnomocnictwo, jeżeli umowę będzie podpisywać pełnomocnik wykonawcy. 
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XXXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy. 

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 Pzp, oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 

postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu. 

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie:  

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej,  

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny 

niż określony w pkt 1;  

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni 

od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.  
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9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 

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

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. 

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie 

później niż w terminie: 

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

11. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do 

postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają 

opatrzenia podpisem zaufanym. 

12. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

 

XXXIII. Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 

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), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”. 

1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 

2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których 

mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie. 

2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, 

nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani 

zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 

niezgodnym z ustawą.  
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3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia tego postępowania. 

4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 

osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie 

udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 

ust. 2 rozporządzenia 2016/679.  

5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, 

stosuje się odpowiednio.  

6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 

2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania 

dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.  

7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 

rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania 

oraz jego załączników. 

8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w 

szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, 

które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych 

osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 

2016/679. 

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest : Kancelaria 

Adwokacka Stefan Karasiński, ul. Brzeska 23, 21-500 Biała Podlaska, tel. 

83 342 52 53. 
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2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować pocztą elektroniczną na adres: adw.s.karasinski@poczta.fm, 

3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego - „Postępowanie o udzielenie zamówienia na 
sukcesywne dostawy oleju napędowego standardowego określonego kodem 
CPV: 09134100-8 i benzyny bezołowiowej Pb95 określonej kodem CPV: 
09132100-4”. Oznaczenie sprawy: MZK/DE/02/2021 

4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

rozporządzenia 2016/679; 

5) osoba fizyczna posiada: 

a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych 

osobowych jej dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania 

swoich danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od 

administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

rozporządzenia 2016/679;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679; 

6) osobie fizycznej nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do 

usunięcia danych osobowych; 

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

rozporządzenia 2016/679; 

c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

2016/679.  

11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany 

do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem 

w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 

2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 

rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe 

dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał 

zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, 

dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679). 

mailto:adw.s.karasinski@poczta.fm
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