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Nr sprawy: ZP/ZOE/01/2020 

 

Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwana dalej SIWZ) 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości powyżej 30 tys. EURO na : 

 

 

Zamawiający:                         Żegluga Ostródzko-Elbląska Spółka z o. o. 

reprezentowana przez Prezesa Spółki 

 

 

 

 

Siedziba Zamawiającego        Żegluga Ostródzko-Elbląska Spółka z o. o. 

 ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda 

         Tel/Fax: (089) 670 92 14 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

,,Dostawa paliwa żeglugowego do silników statków Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej” 

 

 

Ostróda, dnia 26 marca 2020 r. 
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I. Zamawiający: 

Żegluga Ostródzko-Elbląska Spółka z o.o. w Ostródzie  

 Adres: 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 49 

 Telefon: (89) 670-92-21 

 e-mail: sekretariat@zegluga.com.pl 

 Godziny urzędowania: 7.00 – 15.00 

Numer NIP: 741-211-18-24 Numer REGON: 280582249      

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843; dalej: PZP). 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa paliwa żeglugowego do silników statków Żeglugi 

Ostródzko-Elbląskiej  Sp. z o.o. w Ostródzie w ilości  45 m3. 

2. Dostawy paliwa będą dostarczane w sezonie letnim tj. od 1 maja do 30 września. 

Miejscem dostawy będzie: 

 baza Żeglugi w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 23, 

 przystań Żeglugi w Elblągu przy ul. Wodnej 1b, 

3. Paliwo żeglugowe Wykonawca dostarczy na swój koszt i wyda na poszczególne jednostki 

pływające Zamawiającego: 

 SP Marabut, 

 SP Birkut, 

 SP Ostróda, 

 SP Kormoran, 

 SP Pingwin, 

 SP Żuraw, 

 SP Bocian, 

 SP Czapla 

4. Dostawy będą realizowane  sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że oferowane paliwo żeglugowe odpowiada pod względem jakości 

wymogom polskich i unijnych norm jakościowych i jest wolne od wad fizycznych 

 i prawnych oraz jest dopuszczone do obrotu prawnego na terytorium UE. 

6. Zamawiający informuje, że podane ilości są szacunkowe i zostały ustalone na podstawie 

dotychczasowego zużycia, mogą jednak ulec obniżeniu lub zwiększeniu stosownie do 

rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przy czym zmiany te nie spowodują przekroczenia 

łącznej wartości umowy.  

7. Wykonawca nie może domagać się wykupienia pełnej ilości określonego przedmiotu 

zamówienia w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego, ani rościć żądań 

finansowych z powodu niezrealizowania całości umowy.   

8. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe według Polskiej Normy : 

 PN-EN 590+A1:2017-06 dla oleju napędowego oraz pozostałe parametry określone  

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015r.w spawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U 2015r., poz. 1680 z późń. zm). 

9. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień : 09134100-8 Olej napędowy. 
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IV. Termin wykonania zamówienia 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia jest sukcesywne dostarczanie przedmiotu umowy, 

zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem  przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub 

całości zamówienia podwykonawcom z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji Wykonawca za ich 

działanie odpowiada jak za swoje własne działanie, oraz podwykonawca spełnia wymagania 

określone obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

3. Zamawiający może przedłużyć czas trwania umowy w przypadku, gdy nie zostanie 

zakończona procedura kolejnego postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego przed 

upływem zakończenia umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania , oraz pod 

warunkiem, że łączna kwota umowy nie zostanie przekroczona. Okres przedłużenia może 

mieć miejsce wyłącznie do czasu  zakończenia kolejnego przetargu na przedmiotową dostawę. 

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 

ustawy PZP. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 

ustawy PZP. 

VI. Oferty wariantowe, równoważne i częściowe. 

1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, równoważnych. 

2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

VII. Warunki udziału i podstawy wykluczenia w postępowaniu. 

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

a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 

1 pkt 12-23 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1. 

W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia należy złożyć wypełnione 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru w załączniku nr 3 do SIWZ. 

b) spełniają warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22 ust. 1b pkt. 1 i 3 Ustawy  

w zakresie: 

 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty podpisane oświadczenie z art. 25a ust. 1 

ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – według wzoru na 

załączniku  nr 2 do SIWZ. 

Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, na 

potwierdzenie tego warunku przedstawi także dokument potwierdzający te okoliczności, 

tj.: koncesja, zezwolenie lub licencja na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej    

w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (tj. Dz.  U.  z  2019  r. poz.755 ze zm. ), 

 zdolności technicznej lub zawodowej. 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty podpisane oświadczenie z art. 25a ust. 1 

ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – według wzoru na 

załączniku nr 2 do SIWZ. 

Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego na 

potwierdzenie spełnienia tego warunku przedstawi także dokument potwierdzający te 

okoliczności, tj.:  wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych  lub ciągłych również 

wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

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 - co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000,00zł brutto każda, oraz załączenia 
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dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami o których mowa są  (np. referencje) bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert do udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr 4 do 

SIWZ.   Potwierdzenia muszą być podpisane przez wykazanych odbiorców dostaw.  

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek mogą 

spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. 

Ww. dokumenty podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę, a w przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje Pełnomocnik w imieniu 

całego konsorcjum. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) w polach 

nazwa i adres Wykonawcy wpisują dane wszystkich Wykonawcy występujących wspólnie. 

 

2. W przypadku, gdy wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wskazanych  

w pkt 1 lit. b, może na podstawie art. 22a ust 1 i ust. 2 PZP skorzystać z zasobów innego 

podmiotu. W takim wypadku Zamawiający dopuszcza wykazanie się spełnieniem łącznie 

warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby. 

Jednocześnie podmiot udostępniający zasoby w celu spełnienia przez Wykonawcę warunków 

udziału nie może podlegać wykluczeniu z postępowania wg zasad wskazanych w pkt 1 lit. a  

z wyjątkiem przypadku opisanego w art. 24 ust 1 pkt 23 PZP. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, uchyla się od zawarcia umowy 

Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału  

w postępowaniu Wykonawca który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. a i b. 

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,  

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

składa także oświadczenie o podwykonawcach wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ - 

dotyczące podwykonawców. 

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  o której 

mowa w art. 86 ust. 5, ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP wg załącznika nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w postępowaniu przez Wykonawcę na 

wezwanie Zamawiającego.  

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych 

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu: 

1) potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  o których mowa w art. 25  

ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP:  
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a) koncesja, zezwolenie lub licencja na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej  

w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (tj. Dz.  U.  z  2019  r. poz.755,. z późn. zm.). 

b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych  lub ciągłych również 

wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

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 - co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda, oraz załączenia 

dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami o których mowa są (np. referencje) bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;  

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu –  

wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ .  

2) potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  o których mowa w art. 25 ust. 1 

pkt. 2 ustawy PZP:  

a) Oryginał świadectwa jakości oferowanego paliwa wydany nie wcześniej niż 2 tygodnie 

przed upływem terminu składania ofert. 

3) potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  o których mowa w art. 25 ust. 1 

pkt. 3 ustawy PZP:  

a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą  nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - załącznik nr 5 do 

SIWZ 

IX. Inne dokumenty : 

a) wypełniony formularz oferty ( na załączonym druku – załącznik nr 1 do SIWZ), 

b) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu (na  załączonym druku – zał. nr 2 do SIWZ), 

c) oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z udziału  

w postępowaniu (na załączonym druku – zał. nr 3 do SIWZ), 

d) pełnomocnictwo do reprezentowania firmy na zewnątrz (jeżeli dotyczy), 

e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez 

wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym 

ustanowionego Wykonawcę– pełnomocnika (jeżeli dotyczy), 

f) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (jeżeli dotyczy). 
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1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 

już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 534.) . W takiej sytuacji 

Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania,  

w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

5. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane  

w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 

dokumentów dotyczących Wykonawców muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. 

7. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień  oferta wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 3 lit. b SIWZ, składa 

dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzający, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa 

w pkt 8, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 
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ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym  

ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 

osoby. Przepis pkt 8 stosuje się. 

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

X. Tryb udzielania wyjaśnień, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 

się z Wykonawcami.      

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, 

prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy PZP, przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

3. Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. 

Dz.U. z 2018 r., poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.). 

4. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

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

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

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert, tj 02.04.2020 r.   

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ust. 5. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej. 

8. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

9. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego  

w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas 

niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. 

10. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 9 jest istotna, w szczególności dotyczy określenia 

przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków 

udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 

11. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  

w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie 

internetowej. 
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12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz zamieszcza informację na stronie 

internetowej, na której SIWZ została udostępniona. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

13. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są: 

Paulina Makar: p.makar@zegluga.com.pl  

14. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek 

inny kontakt- zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się 

z wykonawcami- niż wskazany w tym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie 

będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 

telefoniczny lub / i osobisty w swojej siedzibie. 

XI. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XII. Termin związania z ofertą. 

1. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

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

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

4. Dokumenty składające się na ofertę muszą być ze sobą powiązane w sposób trwały, 

uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. 

5. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż  

w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,  

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa winny być oznaczone klauzulą: „Tajemnica przedsiębiorstwa  

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t.j. z.  U.  z  2019  r. poz. 1010, 1649..)” i załączone jako odrębna część 

niezwiązana z ofertą w sposób trwały. 

6. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego  

i oznaczonej: 

a) nazwą i adresem wykonawcy; 

b) tytułem: „Oferta przetargowa w przetargu nieograniczonym pn. ,,Dostawa paliwa 

żeglugowego do silników statków Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej” 

c) Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być poświadczone przez osobę 

(osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia lub podmiotu trzeciego, zgodnie z umocowaniem określonym w wypisie  

z właściwego rejestru lub umowie spółki. W przypadku pełnomocnictwa, musi być ono 

udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z treści pełnomocnictwa musi 

jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności podpisania oferty i jej złożenia. 

mailto:p.makar@zegluga.com.pl
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XIV. Miejsce i termin składania ofert.  

1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego. 

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda  

w sekretariacie pok. nr 5, (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.  

2. Termin składanie ofert upływa dnia 09.04.2020 r. o godz. 11:00. 

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

4. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale XV ust. 2 niniejszej SIWZ zostanie 

zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2020 roku o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego  

w Żegludze Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 49, 14-100 

Ostróda, pokój nr 7 (I piętro). 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia. 

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 

https://www.ebip.org.pl/zegluga/ w zakładce „Biuletyn informacji publicznej”, informacje 

dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz 

adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć cenę  

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 

towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 178). 

2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz istotnych postanowieniach umowy, powinien w cenie 

ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki, a także ewentualne opusty i rabaty zastosowane 

przez Wykonawcę. Za wykonanie niniejszego zamówienia ustala się wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty. 

4. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym, o którym mowa wyżej oraz 

ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.  

Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 

6. Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą podatek  

od towarów i usług. 

7. Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku  

od towarów i usług ( Dz.  U.  z  2020  r. poz. 106.). 

8. 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 dolicza 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 
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świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

9. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały  

w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.  

XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz czynności zamawiającego 

dokonywane po ocenie ofert. 

1. Proponowane kryteria oceny ofert. 

a) Cena brutto- 50 % 

b) Termin płatności – 30 % 

c) Termin realizacji dostawy- 20% 

2. Kryterium cena brutto będzie oceniana według następującej formuły: 

 

                     najniższa cena brutto z ocenianych ofert 

Ocena oferty ,,X’’ = ---------------------------------------------------------    * Waga kryterium (50%)   

                                     cena brutto oferty ocenianej 

 

W Kryterium CENA Wykonawca oferujący najkorzystniejszą cenę maksymalnie może 50 pkt. 

 

3. Kryterium termin płatności będzie oceniane na podstawie zadeklarowanego przez 

Wykonawcę w Formularzu oferty terminu płatności na wykonane prace. Termin płatności 

liczony jest od daty wystawienia faktury VAT. W Formularzu Oferty Wykonawca zaoferuje 

jeden z dwóch wariantów terminu płatności. 

4. Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę terminu płatności według 

następujących zasad: 

a) za zadeklarowanie terminu płatności – 14-28 dni- 15 pkt; 

b) za zadeklarowanie terminu płatności-  od 29- 30 pkt. 

5. Kryterium termin realizacji dostawy liczony od momentu złożenia przez Zamawiającego 

zamówienia: 

a) do 48h – 10pkt; 

b) do 24h- 20 pkt. 

6. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru: L=C+Tp+Td 

a) L- całkowita ilość punktów, 

b) C- punkty uzyskane w kryterium „cena brutto″, 

c) Tp- sumaryczne punkty uzyskane w kryterium „Termin płatności″, 

d) Td - punkty uzyskane w kryterium „termin realizacji dostawy” 

XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie w formie elektronicznej wszystkich Wykonawców o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  

i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,  

a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
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c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

a w przypadkach o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

d) unieważnieniu postępowania  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, informacja, o której mowa  

w ust. 1 lit. b zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 

Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a i d, na stronie 

internetowej. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 

ustawy PZP,  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

a) została złożona tylko jedna oferta; 

b) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione art. 180 

ust. 2 ustawy PZP lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła 

wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu: 

a) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

z tytułu prowadzonej działalności. Wykonawca musi być ubezpieczony jw. przez cały okres 

realizacji zamówienia. 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy. 

1. Istotne postanowienia umowy załącznik nr 6 do SIWZ. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności,  

o których mowa w art. 144 ustawy PZP.  

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. 
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2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: Prezes KIO) w formie 

pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio 

własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. W postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

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

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP.  

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

lub SIWZ na stronie internetowej. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od 

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

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy 

PZP. 

XXI. Opis części zamówienia- nie dotyczy. 

XXII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową- nie 

dotyczy. 

XXIII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe. 

Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

XXIV. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. 

Adres strony internetowej: https://www.e-bip.org.pl/zegluga/  

Adres poczty elektronicznej: p.makar@zegluga.com.pl, 

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

Zamawiającym, a Wykonawcą. 

Zamawiającym nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

XXVI. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

XXVII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem 

postanowień art. 93 ust. 4 ustawy PZP. 

mailto:p.makar@zegluga.com.pl
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XXVIII. Określenie wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez zamawiającego w zakresie 

realizacji zamówienia (art. art. 29 ust. 3a, art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy PZP) 

Zamawiający nie określa takich wymagań. 

XXIX. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy PZP (jeżeli dotyczy). 

Zamawiający, nie określa wymagań dotyczących aspektów gospodarczych, środowiskowych, 

społecznych, związanych z innowacyjnością lub zatrudnieniem, o których mowa w art. 29 ust. 

4 ustawy PZP. 

1. Liczba i okres wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą wymagania- nie dotyczy. 

2. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,  

o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań- nie 

dotyczy. 

XXX. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a.  

 Zamawiający nie przewiduje zastosowania standardów jakościowych. 

XXXI. Informacja, o której mowa w art. 36a ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP, dotycząca obowiązku 

osobistego wykonania przez Dostawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, 

 w ramach zamówienia na dostawy. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Dostawcę prac 

związanych z rozmieszczeniem i instalacją w ramach zamówienia na dostawy. 

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

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy PZP. 

Zamawiający nie ustala i nie dopuszcza możliwości przedstawienie informacji zawartych  

w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do 

oferty. 

XXXIII. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna 

liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy 

oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części 

zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w 

większej niż maksymalna liczbie części. 

Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę- nie dotyczy. 

Maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu 

Wykonawcy- nie dotyczy. 

XXXIV. Umowa ramowa.  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XXXV. Ochrona danych osobowych. 

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 49, 14-100 

Ostróda przetwarza dane zawarte w ofertach w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny)  

w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów 

ustawy PZP. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 

(dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. 

W świetle powyższego Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zamawiający; 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest: Pani Klaudia Gzinka; 
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3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/ZOE/01/2020; 

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, 

osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  

o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP; 

5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

6. Posiada Pani / Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych ; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / 

Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

7. Nie przysługuje Pani / Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

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

podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

8. Obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy PZP; 

9. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

11. Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  

12. i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 

czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

Załączniki do SIWZ: 

1. Załącznik Nr 1- Formularz oferty. 

2. Załączniki Nr 2-  Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, 

3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP  dotyczące  przesłanek 

wykluczenia z postępowania, 

4. Załącznik Nr 4 – Wykaz zrealizowanych lub wykonywanych dostaw 

5. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 

6. Załącznik Nr 6 - Projekt umowy 


