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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy 
39-200 Dębica ul. Sandomierska 3 ;  
zwane dalej Zamawiającym 
 

2. Oznaczenie Wykonawcy. 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

3.  Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1            
oraz 39 - 43 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 
UPzp – przez to określenie pojawiające się w treści SIWZ poniżej rozumie się Ustawę z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

4. Określenie przedmiotu zamówienia. 

4.1. Przedmiot zamówienia polega na: 
1. Dostawie o charakterze sukcesywnym gazu propan-butan (LPG), oznaczonego kodami CN : 

2711 12, 2711 13, 2711 19 00, z wyłączeniem mieszanin propanu butanu uzyskiwanych  
w procesach uzdatniania płynów złożowych, spełniające wymagania PN-C-96008 dla gazu 
propan-butan w butlach oraz wymagania jakościowe dla gazu skroplonego (LPG) zawarte w 
Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14.04.2016 r. (Dz.U. z dn.18.04.2016, poz.540) Gaz 
propan-butan luzem odpowiadający polskim normom, ponadto parametry techniczne  i jego 
skład chemiczny oraz stosunek propanu do butanu w przedmiocie dostawy musi być 
dostosowany do aktualnie występujących warunków atmosferycznych (zakres temperatur  + 
40 º C do – 40 º C ) i zapewnić rozruch i poprawną pracę silników przy  możliwie  
najmniejszym  zużyciu gazu, dostarczany do zbiorników zamawiającego z częstotliwością min. 
3 razy w tygodniu-  szacunkowa wielkość dostawy około 1 500 000 litrów. 

2. Dostawie o charakterze sukcesywnym gazu propan – butan w butlach 11 kg – szacunkowa  
wielkość dostawy 7 000 sztuk. 

4.2. Podwykonawstwo: 
4.2.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
4.2.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
4.2.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców. 

 
Kody CPV: 
000999...111222...000000...000000---666    Paliwa gazowe 

5. Zamówienia częściowe. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  
 Część 1: Sukcesywna dostawa gazu propan-butan LPG: 

Dostawa o charakterze sukcesywnym gazu propan-butan (LPG), oznaczonego kodami CN : 2711 
12, 2711 13, 2711 19 00, z wyłączeniem mieszanin propanu butanu uzyskiwanych w procesach 
uzdatniania płynów złożowych, spełniające wymagania PN-C-96008 dla gazu propan-butan w 
butlach oraz wymagania jakościowe dla gazu skroplonego (LPG) zawarte w Rozporządzeniu 
Ministra Energii z dnia 14.04.2016 r. (Dz.U. z dn.18.04.2016, poz.540) Gaz propan-butan luzem 
odpowiadający polskim normom, ponadto parametry techniczne  i jego skład chemiczny oraz 
stosunek propanu do butanu w przedmiocie dostawy musi być dostosowany do aktualnie 
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występujących warunków atmosferycznych (zakres temperatur  + 40 º C do – 40 º C ) i zapewnić 
rozruch i poprawną pracę silników przy  możliwie  najmniejszym  zużyciu gazu, dostarczany do 
zbiorników zamawiającego z częstotliwością min. 3 razy w tygodniu-  szacunkowa wielkość 
dostawy około 1 500 000 litrów 

 Część 2: Sukcesywna dostawa gazu propan-butan w butlach  
Dostawa o charakterze sukcesywnym gazu propan – butan w butlach 11 kg – szacunkowa 
wielkość dostawy 7 000 sztuk. 

6. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych dostaw. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPzp. 

 

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. 

7.1. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 
7.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z Wykonawcami. 

 

8. Termin realizacji zamówienia: 
Dostawa będzie realizowana sukcesywnie od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od dnia 
23.07.2020 r. przez okres 3 lat. 
 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania. 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu i spełniają 
warunki określone przez Zamawiającego. 

9.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                    
w postępowaniu dotyczące: 

9.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: 
(Dla części I i II): 
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedstawi aktualną koncesję na 
obrót paliwem stanowiącym przedmiot zamówienia. 

9.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą: 

 Dla części I na kwotę: 1 000 000,00 zł 
 Dla części II na kwotę: 500 000,00 zł 

9.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 
 

 Dla część I: 
Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu, nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, minimum 1 dostawy której 
przedmiotem było dostarczenie paliwa propan-butan -LPG (zgodnego z przedmiotem 
zamówienia) w ilości nie mniejszej niż 1 000 000 l paliwa. 

 Dla części II: 
Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu, nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, minimum 1 dostawy której 
przedmiotem było dostarczenie minimum 5 000 szt. butli z paliwem zgodnym  
z przedmiotem zamówienia. 
Uwaga! 
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, Zamawiający 
dopuszcza łączenie warunków udziału. 

 

9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,                    
o których mowa w rozdz. 9.1. niniejszej IDW zostaną spełnione łącznie na ogólnych zasadach 
sumowania. Zamawiający nie określa zgodnie z art. 23 ust. 5 UPzp szczególnego sposobu 
spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b UPzp. 
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9.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1. 
niniejszej IDW w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,                 
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

9.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 9.3. 
niniejszej IDW wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

9.4.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

9.4.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22  
i ust. 5.UPzp. 
 

10. Przesłanki wykluczenia wykonawcy: 

10.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 UPzp. 

10.2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 
10.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                                

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.). 

10.2.2. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 
pkt 2–4 z: 
a) zamawiającym, b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, d) osobami, które złożyły oświadczenie,  
o którym mowa w art. 17 ust. 2a – chyba że jest możliwe zapewnienie 
bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

10.2.3. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku,  
o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca 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. 

10.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 UPzp. 
10.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20 

UPzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt. 10.2. IDW, może przedstawić 
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania                        
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym                  
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lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu 
pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się  o udzielenie zamówienia                  
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

10.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
pkt. 10.4. IDW 

10.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 
11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia. 

11.1. 1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia Wykonawca złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty. 

11.2. Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego w formie jednolitego dokumentu zamówienia – JEDZ (art. 25a ust.1 w związku z ust. 2 
ustawy Pzp). 

11.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw 
wykluczenia (wobec tych podmiotów) oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu złoży także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz 
zamieści informacje o tych podmiotach w JEDZ (art. 25a ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp) . 

11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

11.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw do wykluczenia (art. 26 ust.1 ustawy Pzp). 

11.6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacje , o której mowa w art. 86 ust. 5 UPzp, 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. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

11.7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona 
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 10 dni) terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 UPzp. 

11.8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać za pośrednictwem platformy 
zakupowej Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz 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. 

11.9. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa UPzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny 
ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
Skrócony opis kolejności postępowania Zamawiającego zgodnie z przewidzianą procedurą odwróconą: 

Czynność Podstawa prawna UPzp: 
Otwarcie ofert Art. 86 ust. 2,3,4 
Informacja z otwarcia ofert na stronie internetowej Art. 86 ust. 5. 
Złożenie przez Wykonawców oświadczenia o grupie kapitałowej do 3 dni Art. 24 ust. 11 
Sprawdzanie czy oferty nie podlegają odrzuceniu  Art. 89 ust. 1 
Sprawdzanie czy oferty nie zawierają omyłek i ich poprawa Art. 87 ust. 2 
Sprawdzenie czy oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny Art. 90 ust. 1 
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Przyznanie punktacji wg kryteriów i wyłonienie najkorzystniejszej oferty Art. 26 ust. 1,2 

Oferta najkorzystniejsza - Sprawdzenie grupy kapitałowej  
Art. 24 ust. 11 
Art. 26 ust. 2f 

Oferta najkorzystniejsza - Sprawdzenie oświadczeń na podstawie JEDZ Art. 25 ust. 1 
Wezwanie wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 
dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia  

Art. 26 ust. 1,2 

Wybór najkorzystniejszej oferty Art. 92 
11.9. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia za pośrednictwem 

platformy zakupowej następujących oświadczeń lub dokumentów: 
11.9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
             (dotyczy części I i II zamówienia) 

- koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych 
w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania;  
- potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 
- wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi 
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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu; 

11.9.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału                           
w postępowaniu: 

11.9.2.1odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                           
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

11.9.2.2 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za 
wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu; 

11.9.2.3.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie  
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
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w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

11.9.2.4.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

11.9.2.5.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego 
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –  
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

11.9.2.6.oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego 
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się  
o zamówienia publiczne 

11.9.2.7.oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

11.9.2.8. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem 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 ze zm.) 

11.10.3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty,                       
o których mowa w pkt. 11.9.1. IDW budzą wątpliwości zamawiającego,                      
może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
usługi, były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych                         
są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

11.10.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11.9.2. – 
Na wezwanie Zamawiającego, składa dokument lub dokumenty wystawione  
w kraju, w którym Wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że:  
11.10.4.1 Zamiast dokumentu z pkt. 11.9.2.2– składa informacje z odpowiedniego 

rejestru 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 lub miejsce 
zamieszkania ma osoba której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 UPzp, 

11.10.4.1.Zamiast dokumentów z pkt. 11.9.2.1, 11.9.2.3, 11.9.2.4., – składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
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a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
11.10.5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 11.9.2.1, 11.9.2.2  IDW, powinny być 

wystawione   nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, poza dokumentem 
wymienionym w pkt. 11.9.2.3. i pkt. 11.9.2.4, który powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

11.10.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania                       
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w 11.9.2. IDW, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 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.  

11.10.7. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.  

11.10.8. 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. 

11.10.9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 UPzp, 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.                  
tj. 2019 poz.700 ze zm.). 

 
12. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych                  

w art. 22a UPzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

12.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                      
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać                       
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

12.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu         
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

12.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 UPzp 
oraz, o których mowa w pkt.  10.2. IDW. 
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12.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych                            
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

12.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega 
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału                                
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

12.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
12.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 9.1. IDW. 
12.6. 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 składa także jednolite dokumenty,  
o których mowa w pkt. 11.2. 

12.7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a UPzp, zobowiązany jest do przedstawienia                 
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 11.9.2. IDW, 

12.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów                  
na zasadach określonych w art. 22a UPzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami                          
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny,                          
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

12.8.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
12.8.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,                    

przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
12.8.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 
12.8.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu                       

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

12.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: 
12.9.1. jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D jednolitego dokumentu, w tym o ile 

jest to wiadome, podać firmy podwykonawców, 
12.9.2. nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji 

wymaganych w części II Sekcja A i B oraz w części III jednolitego dokumentu, 
12.9.3. jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

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

na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać                   
w ofercie, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to 
wiadome, podać firmy podwykonawców. 

 
13. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ 

konsorcja). 

13.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

13.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 
nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt. 10.2.  IDW, natomiast spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 9.1. IDW. 

13.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument 
lub oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.2. IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału  
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w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

13.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie                          
o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa                      
w pkt. 11.5. IDW składa każdy z Wykonawców. 

13.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani 
na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 11.9., 
przy czym: 

13.5.1. dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 11.9.1. składa odpowiednio 
Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach 
opisanych w pkt 9.1 IDW, 

13.5.2. dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 11.9.2. składa każdy                     
z nich. 

 
14. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów. 

14.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty lektronicznej 
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

                                    
a) w sprawach merytorycznych - Wiesław Nauka tel./014 / 682 32 98 , 682 32 92 , 682 08 99  

wew. 242, 
b) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Mateusz Krajewski. 

 
14.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 
komunikacji. 

14.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu. 

14.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

14.5. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 
powyżej w pkt. 14.5 IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem. 

14.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

14.7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi 
załącznik do niniejszej SIWZ. 

14.8. W celu komunikacji z Zamawiającym przez portal ePUAP, należy posłużyć się nazwą: Miejska 
Komunikacja Samochodowa 

14.9. Formularz JEDZ dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej 
Zamawiającego w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. 

14.10. W celu wypełnienia własnego oświadczenia w formie JEDZ z wykorzystaniem narzędzia ESPD, 
Wykonawca: 

• pobiera plik „espd-request.xml” ze strony Zamawiającego, 
14.11. Wykonawca wypełnia za pomocą narzędzia ESPD własny JEDZ importując plik „espd-

request.xml” do strony internetowej http://espd.uzp.gov.pl/ 
14.12. Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ znajdują się także 

w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), dostępnych na stronie Urzędu – 
www.uzp.gov.pl, w repozytorium wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument 
Zamówienia. 
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14.13. JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów 
udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu 
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego  
z nich. 

14.14. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 
Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
wystawionym  przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 
świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniającym wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 162). 

14.15. JEDZ należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej a następnie, wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę oraz załącznikami do oferty, skompresować do jednego pliku archiwum 
.zip. 

14.16. W przypadku składania, uzupełnienia lub poprawienia JEDZ na podstawie art. 26 ust. 3 
ustawy, JEDZ w formie o której mowa powyżej należy przesłać e-mailem na adres 
Zamawiającego: sekretariat@mks.debica.pl 

14.17. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w kto rym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

14.18. 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 składa w stosunku do każdego JEDZ 
dotyczący tych podmiotów. 

14.19. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginalne pełnomocnictwo 
określające jego zakres, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y 
upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do 
podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą  
a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku 
archiwum.zip. Pełnomocnictwo może być również elektroniczną kopią poświadczoną za 
zgodność z oryginałem notarialnie lub elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność  
z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. 

14.20. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego 
do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 ustawy PZP 
podpisane i złożone w formie elektronicznej. 

14.21. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, 
.docx, .rtf, .xps, .odt. Formaty danych muszą być zgodne z katalogiem formatów wskazanych 
w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Wybór formatu danych przez 
Wykonawcę musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

14.22. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.                   
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy                             
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej 
„rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji 
których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez 
podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

14.23. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 12.2. IDW należy złożyć w formie analogicznej jak w pkt 
14.5. IDW, tj. w oryginale. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą.  
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Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje  w formie elektronicznej podpisane 
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

14.24. Za oryginał, o którym mowa powyżej w pkt. 14.5. oraz 14.22. IDW, uważa się oświadczenie 
lub dokument złożone w lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

14.25. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

15. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ. 

1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 
1)Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, przy użyciu poczty elektronicznej, na adres Zamawiającego: 
sekretariat@mks.debica.pl lub poprzez skrzynkę ePuap: mks_debica/SkrytkaESP 
2)Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 
3)Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa jak wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
4)Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej. Udzielając 
wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.  

2.Zmiany w treści SIWZ. 
1)W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić 
treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie 
internetowej. 
2)Jeżeli zmiana treści niniejszej SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, 
informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą  
i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.  
3)Jeżeli w/w zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu 
zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich 
spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o co najmniej taką liczbę dni, która zapewni, 
że termin składania ofert nie będzie krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 
4)Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu w/w zmiany treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej zamieści informację o zmianach na stronie internetowej. 
5)Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
6)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 i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieszcza 
informację na swojej stronie internetowej. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio. 
 

16. Wymagania dotyczące wadium. 

16.1. Wysokość wadium. 
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 

 Dla części 1: 33 000,00 zł, słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 
 Dla części 2: 3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych. 

Forma wadium. 
   Wadium może być wniesione w następujących formach: 

16.1.1. pieniądzu; 
16.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
16.1.3. gwarancjach bankowych; 
16.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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16.1.5. 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 (tj. Dz. U.z 2018 poz. 110). 

16.2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

16.2.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie 
ich siedzib, 

16.2.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
16.2.3. kwotę gwarancji, 
16.2.4. termin ważności gwarancji  
16.2.5. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe 

zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką 
samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu 
wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji 
powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą 
rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba,                   
że wynika to z przepisów prawa. 

16.2.6. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy 
- oraz w sytuacji kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 
ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń                        
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw                         
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

16.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
16.3.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 

Banku Pekao S.A. w Dębicy nr : 26 1240 4807 1111 0010 9088 4361 
Z dopiskiem „wadium w postępowaniu znak sprawy. MKS/3526/01/20 część ……” 

                   Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Kasa Zamawiającego nie przyjmuje gotówki.  
16.3.2. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy: 

- W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego 
dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia 
dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). 
Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) za pomocą 
platformy zakupowej  w wydzielonym odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do 
wiadomości elektronicznej, w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie 
obowiązku określonego w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
- Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające  
z ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności określać bezwarunkowy, 
nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach 
określonych w ustawie oraz być 13 ważne przez okres związania ofertą, określony  
w niniejszej SIWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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- Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć 
w kasie zamawiającego (I piętro). Kasa jest czynna w godzinach 800 - 1400. Kopię wadium 
należy załączyć do oferty 

16.4. Termin wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium  
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 
przed upływem terminu składania ofert.  
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu w formie 
elektronicznej wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie 
wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez 
Wykonawcę 

16.5. Zwrot wadium. 
   Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 UPzp: 

16.5.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 15.7. 

16.5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16.5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

16.5.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej                     
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

16.6. Utrata wadium. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana:  

16.6.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie;  

16.6.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
16.6.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
16.6.4. Zamawiający również zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca                           

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa              
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy                       
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3% wartości 
umowy brutto. (dotyczy obu części zamówienia)            

17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 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 poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3. gwarancjach bankowych, 
4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy                   

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
17.3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt. 17.2 od „2” do „5” musi być wystawione                                    

na Zamawiającego. 
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17.4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji 
Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) 
przedstawiciela Gwaranta. Do gwarancji (poręczenia) należy dołączyć na piśmie dokumenty,  
z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie) w postaci oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli 
w imieniu Gwaranta (poręczyciela), bądź uwierzytelniona przez notariusza. Podpis winien być 
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką  lub 
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne  
i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 
zabezpieczenia, na każde pierwsze, pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 
14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

17.5. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), o konieczności 
potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemne wezwanie do zapłaty przez bank 
prowadzący rachunek Zamawiającego. 

17.6. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że 
odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona   
w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie 
została zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela). 

17.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

17.8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego, Zamawiający przechowuje je  na oprocentowanym rachunku bankowym. 

17.9. 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 prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

17.10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez zamawiającego za należycie wykonane. 

17.11. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 
częściowo wykonane zamówienie. 

18. Termin związania ofertą. 

18.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

18.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni 
przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców  
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 
dni. 

18.3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko                        
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,                     
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą  Jeżeli przedłużenie 
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 

18.4. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. 
 

19. Opis sposobu przygotowania oferty. 

19.1. Wymagania podstawowe. 
19.1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
19.1.2. Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych na I lub II części zamówienia 
19.1.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
19.1.4. Oferta musi być sporządzona w formie oryginału pod rygorem nieważności  

i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy 
19.1.5. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 
19.1.6. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” wraz z JEDZ 

JEDZ składany w postaci elektronicznej musi być podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy bądź przez ustanowionego pełnomocnika. W przypadku podpisania 
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JEDZ–a przez pełnomocnika do składanego JEDZ–a winno być dołączone również 
w postaci elektronicznej stosowne pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

19.1.7. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
19.1.8. Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

19.1.9. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione  
przez Wykonawcę i dołączone do oferty w wersji elektronicznej bądź też 
przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej formie z niniejszą IDW. 

19.1.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 UPzp. 

19.2. Forma oferty. 
19.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formą elektroniczną  
19.2.2. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej                                 

jej przypadkowe zdekompletowanie. 
19.2.3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. 

19.2.4. Jeżeli Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ lub zaproszeniu do 
składania ofert nie zaznaczył inaczej wszelkie informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym miejscu w kroku 1 
składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 
Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został 
zamieszczony w odrębnym pliku. 

19.2.5. Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie plik pn. 
Instrukcja składania ofert dla Wykonawców. 

19.2.6. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie 
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki                             
do niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność  
z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących  
w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do 
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) 
podpisującą (podpisujące) kwalifikowanym podpisem elektronicznym ofertę 
zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy  lub 
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

19.2.7. Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku 
Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.) art. 297 par. 1; kto w celu 
uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelne pisemne 
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 
wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5. 

19.2.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 
elektronicznej w formacie danych: .doc, .docx, .pdf, i podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z mini portalu 

19.2.9. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 
dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 10 do 
SIWZ. 

19.2.10. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, 
na którym prowadzona na będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
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19.2.11. Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  
a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku 
archiwum (zip) 

19.2.12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 
2019r. poz. 1010 ze zm.), które wykonawca zastrzeże jako tajemnice 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz  
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną cześć 
skompresowane do jednego pliku archiwum zip. 

19.2.13. Pełnomocnictwa do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile 
nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający wymaga załączenia dokumentu w formie oryginału lub 
poświadczonej przez notariusza kopii, z którego będzie wynikało 
pełnomocnictwo. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
wymaganie jest zastosowanie tzw. Reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie 
dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane osoby. 

19.2.14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób 
zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 
miniPortalu. 

19.2.15. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

19.2.16. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art.9 6 ust. 3 ustawy Pzp 
oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca w terminie składania 
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane i jednocześnie wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa( zastrzeżenie  
z wykazaniem jego podstawy wykonawca załącza do oferty) 

19.2.17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa  
w rozumieniu  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich 
odtajnieniem (Uchwała SN z 20.10.2005r., sygn. Akt III CZP 74/05). 

19.3. Zawartość oferty: 
Kompletna oferta musi zawierać: 

19.3.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 
do niniejszej IDW. 

19.3.2. Formularz JEDZ – będący załącznikiem do SIWZ 
19.3.3. Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega 

Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt. 12.9. IDW. 
19.3.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu  
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może                       
być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu                                
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo 
winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

19.3.5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do 
podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba,                                 
że Zamawiający może je uzyskać w szczególności 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 t.j. Dz. U. z 2017 poz.570 z późn.zm. ), 
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a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania 
nie wynika   z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

19.3.6. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści 
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

19.3.7. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi 
odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może 
żądać w szczególności: opisu 

19.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

19.4.1. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym                               
w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, który zgodnie z art. 8 ust. 3 UPzp zastrzegł 
informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa jest zobowiązany do 
wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

19.4.2. W razie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,                              
w załączeniu do oferty Wykonawca składa wyjaśnienia dotyczące zastrzeżonych 
treści, zawierające w szczególności dowody, że zastrzeżone informacje: 

19.4.2.1.  nie są upubliczniane, 
19.4.2.2. stanowią dla Wykonawcy wartość techniczną lub technologiczną,                           

albo posiadają wartość gospodarczą, 
19.4.2.3.  zostały zastrzeżone, i wymieni działania jakie podjął w celu zachowania                  

ich poufności. 
19.4.2.4. W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnice 

przedsiębiorstwa, zaleca się aby Wykonawca podzielił ten dokument na dwa 
pliki i dla każdego z nich odpowiednio oznaczył status jawności bądź tajemnicy 
przedsiębiorstwa. 

20. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia ofert. 

20.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w nieprzekraczalnym 
terminie:   
dddooo   dddnnniiiaaa    25.06.2020r.   dddooo   gggooodddzzz...     1300 

 
20.2. Klucz publiczny dla niniejszego postępowania, niezbędny do zaszyfrowania oferty przez 

Wykonawcę, jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu 
20.3. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, oraz skrzynki ePUAP 

przy użyciu których prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
20.4. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w:  
Dębica (kod pocztowy 39-200), ul. Sandomierska 3, sala konferencyjna w nieprzekraczalnym terminie 

dddnnniiiaaa    25.06.2020r.   ooo   gggooodddzzz...     1315 
 Uwaga !! 
Zgodnie z zaleceniem Urzędu Zamówień Publicznych, dochowując wszelkich ustawowych 
obowiązków, które nakłada Ustawa Pzp na Zamawiającego, dotyczących jawności oraz 
przejrzystości publicznego otwarcia ofert, Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych 
uczestnictwem w otwarciu ofert na transmisje na żywo (on-line) z prac komisji przetargowej  
o podanej powyżej godzinie. 
Bezpośredni link do w/w transmisji znajdować będzie się  na stronie internetowej Zamawiającego  

21.1. Tryb otwarcia ofert. 
21.1.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
21.1.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użyciu aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 
klucza prywatnego.   

21.1.3. W trakcie otwierania ofert Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 
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21.1.3.1. ilość plików 
21.1.3.2.nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
21.1.3.3.informacje dotyczące ceny,  

21.1.4. Informacje te zostaną również opublikowane niezwłocznie po otwarciu                       
na stronie internetowej Zamawiającego  zgodnie z art. 86 ust. 5. UPzp. 

 

22. Opis sposobu obliczenia ceny.  

21.1    Cena oferty ma być obliczona w następujący sposób:  
Jeżeli Dostawca w danym okresie dostarcza innym odbiorcom gaz LPG po cenie niższej niż określona w 
punkcie 1 to wówczas ceną sprzedaży przedmiotu zamówienia będzie ta niższa cena.  
1. Przewiduje się możliwość zmiany ceny dostawy gazu propan – butan (luzem i butlach) w trakcie 
trwania umowy z zachowaniem poniższych zasad :  
1) podwyżka ceny dostawy gazu (korekta w górę) wymaga : 
a) każdorazowo akceptacji proponowanej ceny przez Zamawiającego ,  
b) proponowana cena dostawy gazu (luzem i w butlach) wyliczona jest w następujący sposób : aktualnie 
opublikowana średnia cena hurtowa przez portal e-petrol.pl (wyliczona średnia dla całego kraju) 
pomnożona przez wskaźnik zmiany ceny. Wskaźnik zmiany ceny ustalany jest na dzień rozstrzygnięcia 
przetargu w sposób jak niżej :     
w odniesieniu do 1 litra gazu luzem (dotyczy części I)  
W  =  O : N   ≤   1 
W = ………. 
gdzie :  
W -  wskaźnik proporcji dla gazu luzem – podaje się w formie liczby w zaokrągleniu do czwartego miejsca 
po przecinku 
O  - oferta , cena netto zaoferowana w odniesieniu do 1 litra gazu luzem  
N - notowania , średnia cena hurtowa netto (wyliczona dla całego kraju) z notowań portalu e-petrol.pl  
z dnia 12-05-2020 r. na stronie www.e-petrol.pl , dostępne po zakupie uprawnień .    
w odniesieniu do 11 Kg gazu propan-butan  dostarczanego w butlach  
W1  =  O1 : N1   ≤  1  
W1 = ……….. 
gdzie :  
W1 - wskaźnik proporcji dla gazu w butlach - podaje się w formie liczby w zaokrągleniu do czwartego 
miejsca po przecinku 
O1  - oferta , cena netto zaoferowana w odniesieniu do 1 szt.  gazu w butlach 11 kg. (dotyczy części II) 
N1 - notowania , średnia ceny netto (wyliczona dla całego kraju) za butlę 11 Kg gazu propan-butan  
z notowań e-petrol.pl  z dnia 12-05-2020 r. na stronie www.e-petrol.pl .   
Wskaźnik zmiany ceny zaproponowany w przetargu obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 
2)obniżka ceny dostawy gazu (korekta w dół) następuje :  
a) nie wymaga akceptacji Zamawiającego  
b) dokonywana jest przez Oferenta każdorazowo z chwilą gdy : 
- notowanie średniej hurtowej ceny gazu propan-butan wg portalu e-petrol.pl wykazuje tendencje 
spadkowe lub są niższe od stosowanej ceny dostawy z zachowaniem zasad z punktu 1),  
- Oferent dostarcza innemu odbiorcy gaz w niższej cenie, 
2. Notowania i wyliczoną średnią cenę hurtową dla całego kraju wraz z upustem zaproponowanym  
w przetargu oraz cenę netto dostawy 1 litra gazu LPG i gazu w butlach 11 Kg, Dostawca przedkłada raz  
w tygodniu do środy do godz. 14:00 obowiązującą przez cały tydzień (od środy do wtorku) do 
następnego notowania. W przypadku kiedy nie ma wtorkowych notowań z powodu dni wolnych od 
pracy (np. święta) cena z poprzedniego tygodnia będzie obowiązywała również w kolejnym tygodniu.  
W przypadku kiedy notowania będą pojawiały się w inne dni niż wtorki ustala się, iż Dostawca dostarczy 
rzeczone notowania wraz z wyliczeniem ceny dostaw LPG luzem i w butlach do godz. 14:00 dnia 
następnego po ich opublikowaniu i od tego dnia będzie obowiązywała nowa cena dostaw aż do 
kolejnego notowania. 
Cena oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona przez Wykonawcę w Ofercie, musi 
być podana cyfrowo i słownie oraz być wyrażona w złotych polskich (PLN) – z wyodrębnieniem podatku 
VAT naliczonego zgodnie z obowiązującymi ( w terminie składania ofert)  przepisami, za cenę 
jednostkową przyjmuje się cenę 1 (jednego)litra dostarczanego gazu luzem do zbiorników   
Zamawiającego , oraz cenę 1 sztuki gazu propan-butan w butli 11 Kg . Zmiana tak ustalonej ceny przez 
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cały okres obowiązywania umowy będzie następować tylko z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt. 
V niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia formularzu ofertowym oraz projekcie umowy.  
Wartość oferty to suma iloczynów zamawianych ilości i cen jednostkowych produktów (LPG luzem i  
w butlach 11kg) 
 

23. Kryteria oceny ofert.  
(dotyczy części I) 

23.1.1. Cena – 100% = 100pkt. 

Oferty zostaną przeliczone według wzoru:  

          najniższa oferowana cena  
C=  ---------------------------------------- x 100pkt  
         cena ocenianej oferty  
 
cena gazu LPG  –  najniższa 100 % 
gdzie :  
oferowana cena netto ( 1 litr gazu luzem ) x 1 500 000 (litrów)   
 

(dotyczy części II) 

                                      Cena – 100% = 100pkt. 

Oferty zostaną przeliczone według wzoru:  

          najniższa oferowana cena  
C=  ---------------------------------------- x 100pkt  
         cena ocenianej oferty  
 

oferowana cena netto ( 1 szt. butli 11 kg.) x 7 000 (sztuk) 

12.1.1. Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych 
powyżej: 

P = [Ilość pkt cena max. 100pkt]  

12.1.2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), 
otrzymają najwyższą punktację w kryteriach oceny i którego oferta spełni wszystkie 
warunki postępowania. 

Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu. 
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
Punkty w kryterium innym niż cena zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę 
dokumentów/oświadczeń na podstawie których będzie można przyznać punkty w danym kryterium.  
23. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

23.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

23.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                          
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji 
i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek            
z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

23.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
23.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
23.5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w terminie do 7 dni od dnia, w którym nastąpi 

rozstrzygnięcie dostarczy Zamawiającemu: 
23.5.1. egzemplarze podpisanej przez siebie umowy z załącznikami, 
23.5.2. umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie do zamówienia  
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23.6. (w przypadku zaistnienia takiej okoliczności).Zamawiający zawrze umowę w terminach 
przewidzianych w art. 94 ust 1 i 2 UPzp,  nie później jednak niż przed upływem terminu 
związania ofertą. 

24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga                       
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach – 
zawiera część II niniejszej SIWZ. 

25. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 
sfinansowaniu zamówień, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 
części zamówienia, nie zostały mu przyznane.  

26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
27. Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPzp. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w sprawie zamówienia 

publicznego polegające na: 
   1. Warunki umowy są wiążące dla obu Stron. 

2. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144 Ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 1843), w przypadku 
wystąpienia okoliczności, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 
a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 
b) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy, tj. obniżeniu lub 

podwyższeniu wskutek zmiany przez władzę ustawodawczą stawki podatku VAT – odpowiednio do 
zmiany stawki podatku VAT – względem usług, do których mają zastosowanie zmienione przepisy, 

c) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu 
lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

d) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany 
wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie 
mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie 
przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego 
niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym 
racjonalne wydatkowanie środków, 

e) wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie 
wykonywania dostaw nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności 
usprawnienia procesu realizacji zamówienia, 

f) modyfikacji uzasadnionej interesem Zamawiającego wyrażonej w wielkościach pieniężnych, o ile jej 
wartość nie przekracza progów określonych w dyrektywach i jest niższa niż 5 % ceny pierwotnego 
zamówienia pod warunkiem, że modyfikacja ta nie zmienia ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku wprowadzenia kilku kolejnych modyfikacji, wartość tę należy oceniać na podstawie łącznej 
wartości kolejnych modyfikacji. 

3. Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną nowe przepisy 
prawa nastąpi zmiana lub wprowadzone zostaną nowe bezwzględnie obowiązujące normy 
powodujące konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do jakości, ilości lub 
zakresu przedmiotu umowy. Wówczas Strona zawiadomi pisemnie drugą Stronę o wystąpieniu 
powyższych zdarzeń, jednocześnie wzywając ją do podjęcia rozmów, zaś obie Strony dołożą starań, 
działając w dobrej wierze, w celu uzgodnienia właściwego sposobu postępowania w związku z ich 
wystąpieniem. 

4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 
Zamawiającego, 

5. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w niniejszej umowie, przy czym zmiany te nie 
będą wpływały na wysokość wynagrodzenia Dostawcy, w przypadku: 
a) zmiany siedziby lub nazwy stron umowy, 
b) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i/lub Dostawcę, 
c) oczywistych omyłek pisarskich. 
6. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie 
Strony, pod rygorem jej nieważności. 
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7. W trakcie trwania niniejszej umowy, Dostawca zobowiązuje się do pisemnego 
powiadamiania Zamawiającego o: 
a) zmianie siedziby lub nazwy, 
b) zmianie osób reprezentujących, 
c) ogłoszeniu upadłości, 
d) ogłoszeniu likwidacji, 
e) zawieszenia działalności, 
f) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Dostawca. 

8. Zmiany nazw komórek organizacyjnych, adresów w wyniku zmian organizacyjnych u Zamawiającego 
nie będą wymagały formy aneksu, a Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Dostawcę. 

9. Dostawca nie może domagać się zmian w umowie w związku z nie wykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z umowy. 
 

10. Zmiany umów spowodowane występowaniem wirusa COVID-19: 
1) Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie Umowy. 
2) Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może 
wystąpić. 

3) Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy Strona 
o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie [•] 
dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 

4) Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: 
a. zakres proponowanej zmiany, 
b. opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
c. podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy lub 
postanowień Umowy, 
d. informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 
zmiany Umowy. 

5) Dowodami, o których mowa w pkt. 4 lit. d powyżej, są wszelkie oświadczenia lub dokumenty, które 
uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 
- oświadczenia lub dokumenty dotyczące nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę 

za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby 
uczestniczyć w realizacji zamówienia, 

- decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia 
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 

nakładające na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub 
kontrolnych, 

- polecenia lub decyzje wydane przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub 
Prezesa Rady Ministrów, związane z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 
1–3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. poz. 374, ze zm.), 

- analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, 
produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy,  

- dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów 
lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty lub 
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, 
usługodawcą), 

- dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają 
na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

- dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed 
zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub poszczególnych 
świadczeń, 

- dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin 
wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

- dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub 
terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub 
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producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie się 
niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany), 

- dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publiczno-prawnych, opłat 
administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze 

   zmianą Umowy, 
- innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania Umowy. 
6) Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń 

zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do 
dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

7) W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie [•] dni od dnia 
otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: 
a. zaakceptować wniosek o zmianę, 
b. wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych 
wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 
c. zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 
d. odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie. 

8) Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
9) Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania  

i jego ustalenia 
10) W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania 

– w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na 
realizację Umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania 
niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za 
zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona 
wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony 
wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii ponosi druga 
Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany 
wynagrodzenia Umowy. 

28. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 
OUDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3. 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. 

4. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 
czynności tam określonych, tj.: 

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. 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. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Prezes Izby") w formie pisemnej  
w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

7. 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 
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego  
o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której 
jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 
ust. 2 ustawy Pzp (pkt 4 powyżej). 

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej 
czynności. 

10. Na czynności, o których mowa w pkt 9 powyżej, nie przysługuje odwołanie,  
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (pkt 4 powyżej). 

11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (pocztą 
elektroniczną) albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane pisemnie. 

12. 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 zamieszczenia 
SIWZ na stronie internetowej. 

13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 11 i 12 powyżej 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. 

14. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę. 

17. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania 
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy 
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na 
której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do 
przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

18. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia 
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie 
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. 

19. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

20. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później 
niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że 
Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił;  
w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba 
może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 
przysługuje skarga. 

21. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności  
z czynnościami oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, 
 o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie 
Zamawiającego. 

22. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17 i pkt 18 nie mogą następnie korzystać ze środków 
ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na 
podstawie art. 186 ust. i 3 ustawy Pzp. 

23. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
24. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 
25. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
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26. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, 
a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

29. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO 
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 ma ja 2016 r. L 
119/1). 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych 
Administrator Danych 
Osobowych (APO) 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejska Komunikacja 
Samochodowa, z siedzibą w Dębicy.  
 Miejska Komunikacja Samochodowa, 39-200 Dębica ul. Sandomierska 3 – Józef 

Rutka- Prezes Zarządu 
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:  
• listownie na adres:  39-200 Dębica ul. Sandomierska 3 
• przez e-mail: sekretariat@mks.debica.pl 
• telefonicznie : 014/ 682 35 98 

Inspektor Ochrony Danych Inspektorem Ochrony Danych jest Józef Rutka. Inspektor to Osoba, z którą 
możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw 
związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować 
w następujący sposób : 
• listownie na adres:  39-200 Dębica ul. Sandomierska 3 
• przez e-mail: sekretariat@mks.debica.pl 
• telefonicznie : 014/ 682 35 98 

Cele przetwarzania 
Twoich danych 
osobowych 

Inspektor będzie przetwarzać Twoje dane w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek podania 
przez Ciebie danych osobowych bezpośrednio Ciebie dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp", 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikających  
z ustawy Pzp;  dane osobowe Wykonawcy i innych osób podanych  
w ofercie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„SSuukkcceessyywwnnaa  ddoossttaawwaa  ggaazzuu  pprrooppaann--bbuuttaann  ddoo  ssttaaccjjii  ppaalliiww    bbęęddąącceejj    
ww  uużżyyttkkoowwaanniiuu  MMKKSS  SSpp..  zz  oo..oo..  ww  DDęębbiiccyy.” znak MKS/3526/01/20 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

Podstawa prawna 
przetwarzania Twoich 
danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 
RODO oraz ustawy Pzp 
  

Okres przechowywania 
Twoich danych 
osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Miejską Komunikację 
Samochodową w Dębicy ,przez minimum 5 lat, następnie Archiwum Państwowe 
po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub 
przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe będą 
przetwarzane przez Miejską Komunikację Samochodową w Dębicy, przez 25 lat 
od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną 
przekazane do Archiwum Państwowego w Krakowie, gdzie będą przetwarzane 
wieczyście. 

Odbiorcy Twoich danych 
osobowych 

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom lub osobom, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 
96 ust. 3 ustawy Pzp, a także podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa. 

Twoje prawa związane z 
przetwarzaniem danych 

Twoje dane Przysługują Ci następujące prawa związane  
z przetwarzaniem danych osobowych : 
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osobowych • na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych jej 
dotyczących; przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których 
mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  
w szczególności podania nazwy lub daty procedowanego/zakończonego) 
postępowania; 
• na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania jej danych osobowych; 
przy czym skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do 
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania, ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, a także nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników; 
•  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*; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w 
art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 
  − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy ta osoba uzna, że przetwarzanie jej dotyczących danych osobowych narusza 
przepisy RODO; W odniesieniu do Twoich danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Aby skorzystać z 
powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane 
kontaktowe powyżej). 
Wykonawcy i innym osobom podanych w ofercie nie przysługuje: 
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, 
przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

30. Wykaz załączników do niniejszej IDW. 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:   

lll ...ppp...  
OOOzzznnnaaaccczzzeeennniiieee   
ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkkaaa    

NNNaaazzzwwwaaa   ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkkaaa    

111...       ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk    nnnrrr    111 Wzór Formularza Oferty. 
222...       ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk    nnnrrr    222 JEDZ 
333...       ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk    nnnrrr    333 Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej 
444...       ZZZaaałłłąąąccczzznnniiikkk    nnnrrr    444   Oświadczenie – zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów 

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt. 18 niniejszej IDW. 
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające                          
ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.  
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FORMULARZ OFERTY 
 

Na: SSuukkcceessyywwnnaa  ddoossttaawwaa  ggaazzuu  pprrooppaann--bbuuttaann  ddoo  ssttaaccjjii  ppaalliiww    bbęęddąącceejj    
ww  uużżyyttkkoowwaanniiuu  MMKKSS  SSpp..  zz  oo..oo..  ww  DDęębbiiccyy 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                MKS/3526/01/20 

 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy 
39-200 Dębica ul. Sandomierska 3  
2. WYKONAWCA: 

2. Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        
lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))    WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    AAAdddrrreeesss(((yyy)))    WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    
   
   

 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI:  

IIImmmiiięęę   iii    nnnaaazzzwwwiiissskkkooo   
AAAdddrrreeesss   
NNNrrr    ttteeellleeefffooonnnuuu  
NNNrrr    fffaaakkksssuuu  
AAAdddrrreeesss    eee---mmmaaaiii lll   

4. Oświadczam/y że jestem/śmy: mikroprzedsiębiorstwem/ małym przedsiębiorstwem / średnim 
przedsiębiorstwem/ dużym przedsiębiorstwem.1    
 
 
UWAGA: 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.   
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.   

 
5. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień 

do SIWZ oraz jej zmian,  
3) cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia: 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Wykonawca skreśla niepotrzebne  
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Dla części 1: Sukcesywna dostawa gazu propan-butan LPG 
1. Cena gazu wynosi netto ....................... złotych za litr gazu propan-butan luzem  
2. Łączna wartość oferty netto : 1.500.000,00 L x ……….  

(oferowana cena za 1 litr w [PLN]) = ……………………….[PLN] ,  
3. podatek Vat 23% w wysokości ...........................złotych    
4. Wartość brutto oferty [zł ]………………………………………………………………………………………………………….. 

(słownie:...............................................................................................) 
 
Dla części 2: Sukcesywna dostawa gazu propan-butan w butlach 

1. Cena gazu propan-butan w butlach 11 Kg wynosi netto ...............................złotych za 1 sztukę      
2. Łączna wartość oferty netto : 7.000 sztuk x …………. (oferowana cena za 1 szt.[PLN]) = ………………………[PLN] 
3. podatek Vat 23% w wysokości ...........................złotych    
4. Wartość brutto oferty [zł ]………………………………………………………………………………………………………….. 

(słownie:...............................................................................................) 
 
4) zobowiązuję się realizować zamówienie w terminie do:  

Dostawa będzie realizowana sukcesywnie od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż 
od dnia 23.07.2020 r. przez okres 3 lat. 

5) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni. 
6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 
7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) 

się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
8) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia]2 
9) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenie niniejszego zamówienia, 
10) Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.)3: 
 Wybór ofert nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego 
 Wybór ofert będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  

w odniesieniu do następujących towarów / usług (w zależności od przedmiotu 
zamówienia) : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Wartość towarów / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca 
obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………………………………………………. zł netto. 

        
 POUCZENIE 
 Drugi przypadek dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości 
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 
a) Wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów 
b) Mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od 

towarów i usług 
c) Importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 

Zamawiającego podatku VAT przy porównaniu cen ofertowych .   
    

11) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 ze zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie 
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji                          

 
2  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
3  Wykonawca usuwa niepotrzebne 
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i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania4: 

lll ...ppp...    OOOzzznnnaaaccczzzeeennniiieee   rrrooodddzzzaaajjjuuu   (((nnnaaazzzwwwyyy)))    iiinnnfffooorrrmmmaaacccjjj iii    
SSStttrrrooonnnyyy   www   ooofffeeerrrccc iiieee   
(((wwwyyyrrraaażżżooonnneee   cccyyyfffrrrąąą)))   

oooddd   dddooo    
1.     
2.     

   W załączeniu oferty w zakresie wyjaśnienia do tajemnicy przedsiębiorstwa na stronach……… 
   przedstawiam wyjaśnienia  

12) Oferta została zabezpieczona wadium w wysokości ............... w formie .............................. 
prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 
ustawy PZP, na następujący rachunek: ...……………….........................................…...………; 

13) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom] 
(Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców)5:  

14) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 

lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa   ccczzzęęęśśśccc iii    zzzaaammmóóówwwiiieeennniiiaaa      
1.   
2.   

 
 

 
4  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
5  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 



 

Nazwa zamówienia:  
Sukcesywna dostawa gazu propan-butan do stacji paliw  będącej w użytkowaniu 

MKS Sp. z o.o. w Dębicy 

 

 

Instrukcja dla Wykonawców – Formularze do wypełnienia 
 

333222   

UWAGA:  
Formularz wymagany do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 
 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  

Zamówienie na: 

SSuukkcceessyywwnnaa  ddoossttaawwaa  ggaazzuu  pprrooppaann--bbuuttaann  ddoo  ssttaaccjjii  ppaalliiww    bbęęddąą
uużżyyttkkoowwaanniiuu  MMKKSS  SSpp..  zz  oo..oo..  ww  DDęębbiiccyy 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 

 
 
 
 
MKS/3526/01/20 
 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy 
39-200 Dębica ul. Sandomierska 3 
WYKONAWCA: 

lll ...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa(((yyy)))    WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    AAAdddrrreeesss(((yyy)))    WWWyyykkkooonnnaaawwwcccyyy(((óóówww)))    
   
   

 
OOOŚŚŚWWWIIIAAADDDCCCZZZEEENNNIIIEEE   

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 
Składając ofertę w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego oświadczam, że: 
*nie należę grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, 
w skład której wchodzą następujące podmioty: 

 
LLL...ppp...    NNNaaazzzwwwaaa   AAAdddrrreeesss    

   
   

 
*niepotrzebne skreślić 
 
UWAGA: niniejszy „Formularz" Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu 
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy                  
z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej. 
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Załącznik nr 3 – oświadczenia Wykonawcy o oddaniu zasobów do dyspozycji.  
Zamówienie na: 

SSuukkcceessyywwnnaa  ddoossttaawwaa  ggaazzuu  pprrooppaann--bbuuttaann  ddoo  ssttaaccjjii  ppaalliiww    bbęęddąącceejj  ww  uużżyyttkkoowwaanniiuu  
MMKKSS  SSpp..  zz  oo..oo..  ww  DDęębbiiccyy 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego MKS/3526/01/20 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy 
39-200 Dębica ul. Sandomierska 3 
UWAGA: 
=> Niniejsze zobowiązanie - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – zgodnie z pkt 9.1. IDW; 
=> Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 
• zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp 
• dokumenty określające: 
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą  

 
ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 

 

 
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 

…………………………….………………………………….………………………………………………..…… 
(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby, NIP/PESEL, KRS-CEDiG ) 

o ś w i a d c z a m(/y), 
że wyżej wymieniony podmiot zobowiązuje się do oddania  

…………………………………………………………………....…………………………….…………….……. 
(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę) 

 
do dyspozycji niezbędne zasoby ………………………………………………………………………………. 
                                                                     (określenie zasobu) 
 
Oświadczam, iż: 
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie ( należy podać informacje umożliwiające ocenę 
spełnienia warunków przez udostępniane zasoby) : __________________________________________________ 
____________________ 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie 
następujący:__________________________________________________________________________________________ 
d) będę realizował następujące roboty budowlane , których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków 
udziału , na których polega Wykonawca : 
______________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
……………………………………………….. 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                 
                                                                                           ………………….…………………..……………………… 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu 
podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

Razem wartość netto (słownie): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Razem VAT… % (słownie): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
 
1. Nazwa przedmiotu zamówienia:  
 
 

Sukcesywna dostawa gazu propan-butan do stacji paliw  będącej  
w użytkowaniu MKS Sp. z o.o. w Dębicy 

 
 

Kody CPV: 
000999...111222...000000...000000---666    Paliwa gazowe 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

   DLA CZĘŚCI I: Sukcesywna dostawa gazu propan-butan LPG 
   Dostawa o charakterze sukcesywnym gazu propan-butan (LPG), oznaczonego kodami CN : 2711 12, 2711 13, 

2711 19 00, z wyłączeniem mieszanin propanu butanu uzyskiwanych w procesach uzdatniania płynów 
złożowych, spełniające wymagania PN-C-96008 dla gazu propan-butan w butlach oraz wymagania jakościowe 
dla gazu skroplonego (LPG) zawarte w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14.04.2016 r. (Dz.U. z 
dn.18.04.2016, poz.540) Gaz propan-butan luzem odpowiadający polskim normom, ponadto parametry 
techniczne  i jego skład chemiczny oraz stosunek propanu do butanu w przedmiocie dostawy musi być 
dostosowany do aktualnie występujących warunków atmosferycznych (zakres temperatur  + 40 º C do – 40 º C 
) i zapewnić rozruch i poprawną pracę silników przy  możliwie  najmniejszym  zużyciu gazu, dostarczany do 
zbiorników zamawiającego z częstotliwością min. 3 razy w tygodniu-  szacunkowa wielkość dostawy około 1 
500 000 litrów. 

 

   DLA CZĘŚCI II: Sukcesywna dostawa gazu propan-butan w butlach 
   Dostawa o charakterze sukcesywnym gazu propan – butan w butlach 11 kg – szacunkowa wielkość dostawy  

7 000 sztuk.  
 

2. Przedmiot zamówienia jest klasyfikowany jako PKWiU 46.71.13.0  i podlega stawce VAT 23%. 
3. Obowiązkiem składającego ofertę jest zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków  Zamówienia oraz 

uzyskać wszelkie informacje do prawidłowego przygotowania oferty. 
 
Sposób płatności. 
Zamawiający wskazuje, że płatności za dostarczony gaz LPG będą dokonywane metodą Split Payment (Metoda 
Podzielonej Płatności) 
 
Jakość dostarczonego paliwa 
1) Parametry techniczne dostarczanego gazu odpowiadać będą  wymogom polskich normom, a Dostawca 

zobowiązany jest każdorazowo wraz z dostawą dostarczyć deklarację zgodności (świadectwo jakości) 
wystawioną w oparciu o Art.7 ust. 6 i 7 Ustawy z dnia 12-09-2002 o normalizacji. 

2) Skład chemiczny oraz stosunek propanu do butanu w każdej dostawie musi być dostosowany do aktualnie 
występujących warunków atmosferycznych ( zakres temperatur od + 40°C do - 40°C) i zapewnić rozruch , 
poprawną pracę silnika przy zapewnieniu minimalnego zużycia w każdych warunkach atmosferycznych 
niezależnie od pory roku ze szczególnym uwzględnieniem spadku temperatur w okresie zimowym. 

3) Dostawca zobowiązany jest każdorazowo wraz dostawą przedłożyć aktualne notowania cen hurtowych wg 
portalu e-petrol.pl i stosowne wyliczenie ceny dostawy . 

4) Dostawy winny być dokonywane cysternami wyposażonymi w legalizowany przepływomierz . 
 
Badanie próbek 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobierania próbek dostarczonego gazu LPG. W przypadku gdy 
Zamawiający będzie miał podejrzenia, że dostarczony gaz LPG nie spełnia warunków jakościowych, ma prawo 
złożyć Dostawcy reklamację. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
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3 dni roboczych od chwili dostawy, a Dostawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do niej w terminie 24 
godzin od otrzymania zgłoszenia. Po tym terminie, Zamawiający ma prawo do dokonania badań jakościowych 
pobranych próbek w akredytowanym laboratorium.  
Koszty ekspertyzy (łącznie z kosztami każdego powołanego eksperta) związane z rozstrzygnięciem sporów 
poniesie : 
- Dostawca, w przypadku gdy ekspertyza wykaże wadliwość badanego paliwa, 
- w pozostałych przypadkach, tj. gdy ekspertyza wykaże dobrą jakość paliwa, Strona wnioskująca  
o przeprowadzenie ekspertyzy. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy wymogami normy PN-EN 589 paliwa do pojazdów 
samochodowych LPG oraz Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 14.04.2016 roku w sprawie wymagań 
jakościowych dla gazu skroplonego (LPG), (Dz.U.2016r. poz. 540) a badaniem laboratoryjnym próbki, 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym oraz żądać wypłacenia kary umownej  
w wysokości 300,00 PLN za każde sto litrów wadliwej partii paliwa. 
Zamawiający, niezależnie od kar umownych, może dochodzić od Dostawcy odszkodowania na zasadach 
ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 
 
Dostawa paliwa 
1. Dostawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości dostaw gazu (luzem i w butlach 11 Kg) w ilościach 

wynikających z bieżących potrzeb Odbiorcy i utrzymania odpowiedniej ilości gazu w zbiornikach 
magazynowych (LPG luzem) i pojemnikach kontenerowych (butle) aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie Stacji 
LPG Odbiorcy. Pojemniki kontenerowe do przechowywania butli 11 Kg dostarcza na zasadach wypożyczenia 
(bezpłatnie) na okres obowiązywania umowy Dostawca. W/w pojemniki do przechowywania butli muszą 
spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa w szczególności p.poż. i być wyposażone w zabezpieczenia 
antykradzieżowe (zamykane) i zadaszenie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenie paliwa do siedziby Miejskiej Komunikacji Samochodowej 
znajdującej się  w Dębicy ul. Sandomierska 3 ,39-200  Dębica (dotyczy części I i II) 

3. Czas dostarczenia paliwa: Za ciągłe dostawy strony umowy ustalają dostawy zrealizowane nie później niż 48 
godzin (dwa dni robocze) od złożenia zamówienia. 

 
Wskaźnik zmiany ceny zaproponowany w przetargu obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 
1. obniżka ceny dostawy gazu (korekta w dół) następuje :  
a) nie wymaga akceptacji Zamawiającego  
b) dokonywana jest przez Oferenta każdorazowo z chwilą gdy : 
- notowanie średniej hurtowej ceny gazu propan-butan wg portalu e-petrol.pl wykazuje tendencje spadkowe 

lub są niższe od stosowanej ceny dostawy z zachowaniem zasad z punktu 1),  
- Oferent dostarcza innemu odbiorcy gaz w niższej cenie, 
2. Notowania i wyliczoną średnią cenę hurtową dla całego kraju wraz z upustem zaproponowanym w przetargu 

oraz cenę netto dostawy 1 litra gazu LPG i gazu w butlach 11 Kg, Dostawca przedkłada raz w tygodniu do środy 
do godz. 14:00 obowiązującą przez cały tydzień (od środy do wtorku) do następnego notowania. W przypadku 
kiedy nie ma wtorkowych notowań z powodu dni wolnych od pracy (np. święta) cena z poprzedniego tygodnia 
będzie obowiązywała również w kolejnym tygodniu.  

W przypadku kiedy notowania będą pojawiały się w inne dni niż wtorki ustala się, iż Dostawca dostarczy 
rzeczone notowania wraz z wyliczeniem ceny dostaw LPG luzem i w butlach do godz. 14:00 dnia następnego 
po ich opublikowaniu i od tego dnia będzie obowiązywała nowa cena dostaw aż do kolejnego notowania. 

 
Termin realizacji zamówienia: 
Dostawa będzie realizowana sukcesywnie od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od dnia 23.07.2020 r. 
przez okres 3 lat. 
 
Załączniki do SIWZ: 
- Formularz ofertowy 
- Wzór umowy (Wzór umowy zawiera wszystkie aspekty art. 36 ust. 1 pkt. 16) UPzp stanowiące zapisy 

dotyczące istotnych postanowień umowy. Umowa będzie podpisana na jedną lub drugą lub wszystkie części 
zamówienia.) 

- JEDZ utworzony przez Zamawiającego wraz z Instrukcją zaimportowania formularza JEDZ utworzonego przez  
Zamawiającego 

- Regulamin korzystania z mini portalu 
- Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty 


