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KLAUZULA INFORMACYJNA  

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w 
Węgrowie (ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów) reprezentowany przez Dyrektora 
Urzędu; 

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@zdp.wegrow.pl lub 
listownie - Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 
Węgrów, z dopiskiem „IOD”; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1843, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

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

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

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

• 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 Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 



10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, 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 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

11. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego. 

12. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania 
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

13. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO. 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie, 07-100 Węgrów, 

ul. Piłsudskiego 23, zwany dalej „Zamawiającym”, 

REGON 711586739 

NIP 8241553288 

tel. (25) 792 38 76  

e-mail: sekretariat@zdp.wegrow.pl  

urzędowanie: poniedziałek – piątek, w godzinach 7:00 – 15:00  

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 
3.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  

Zakup paliwa płynnego oraz gazu w butlach 11 kg dla potrzeb Zarządu Dróg 
Powiatowych w Węgrowie w 2021 r. 

3.2.  Przedmiotem zamówienia jest: 
Tankowanie pojazdów oraz sprzętu stanowiących własność Zamawiającego na 
stacjach benzynowych Wykonawców paliwami płynnymi: olejem napędowym 
(ON), benzyną bezołowiową (Pb95) i autogazem (LPG). Przedmiotem 
zamówienia jest również zakup gazu propan – butan w butlach 11 kg.  

3.3.  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Zamawiający 
korzystając z prawa opcji określonego w  art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych określił maksymalną ilość przedmiotu 
zamówienia, jednocześnie wskazuje , korzystając z prawa opcji, minimalny zakres 
przedmiotu zamówienia który Wykonawca jest zobowiązany zrealizować 
(„zamówienie podstawowe”) oraz zamówienie objęte prawem opcji.  
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca 
będzie zobowiązany do dokonania dostaw asortymentu objętych prawem opcji. 
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w 
przypadku , gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta w całości lub w części. 
Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem 
Zamawiającego Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie prawa 
opcji, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego 
odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
 



Część I  – paliwa płynne oraz gaz w butlach 11 kg dla potrzeb Obwodu Drogowego          
Nr I w Węgrowie  

RODZAJ 
PALIWA 

NORMA Maksymalna 
ilość 

przedmiotu 
zamówienia 

Minimalny 
zakres 

przedmiotu 
zamówienia 
(zamówienie 
podstawowe) 

Zamówienie 
objęte 

prawem 
opcji 

Olej napędowy (ON) PN-EN 590 13 500 l 9 000 l 4 500 l 

Benzyna 
bezołowiowa (Pb95) 

PN-EN 228  1 800 l 1 200 l 600 l 

Autogaz (LPG) PN-EN 589  4 500 l 3 000 l 1 500 l 

Gaz propan-butan w 
butli 11 kg  

PN-82/C-96000 65 szt. 50 szt. 15 szt. 

 

Część II  – paliwa płynne oraz gaz w butlach 11 kg dla potrzeb Obwodu Drogowego              
Nr II w Łochowie  

RODZAJ 
PALIWA 

NORMA Maksymalna 
ilość 

przedmiotu 
zamówienia 

Minimalny 
zakres 

przedmiotu 
zamówienia 
(zamówienie 
podstawowe) 

Zamówienie 
objęte 

prawem 
opcji 

Olej napędowy (ON) PN-EN 590 26 250 l 17 500 l 8 750 l 

Benzyna 
bezołowiowa (Pb95) 

PN-EN 228  3 450 l 2 300 l 1 150 l 

Gaz propan-butan w 
butli 11 kg  

PN-82/C-96000 65 szt. 50 szt. 15 szt. 

 

UWAGA! 

3.4. Pojazdy oraz sprzęt będące własnością Zamawiającego, które będą tankowane 
na stacjach benzynowych Wykonawców, wraz z podziałem na Obwody Drogowe 
ZDP zostały ujęte w Załączniku nr 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest 
zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych 
postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ.  

3.5.  Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09134100-8, 09132100-4, 09133000-0, 
09122000-0.  



3.6.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Oferty 
można składać w odniesieniu do wszystkich części. Wykonawca może złożyć 
ofertę na całość zamówienia lub dowolnie wybrane Zadanie. Zamówienie może 
zostać udzielone jednemu Wykonawcy na wszystkie części. 

3.7.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 
wykonawcę kluczowych części zamówienia.  
 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
Termin realizacji przedmiotu umowy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  
 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU. 
5.1.  O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

5.1.1. Nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 i ust. 5, pkt. 2 i 8 ustawy Pzp (pkt. 5.5. i 5.6. SIWZ);  

5.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ:  
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli wykaże, że 
posiada zezwolenie na obrót paliwami ciekłymi.  

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienie na sumę 
gwarancyjną ubezpieczenia 100 000,00 PLN.  

3) Zdolności technicznej lub zawodowej. 
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub 
zawodowej, jeżeli przedstawi wykaz stacji paliw, na których 
Zamawiający będzie dokonywał tankowania pojazdów i sprzętu wraz z 
informacją o podstawie dysponowania – zgodnie z treścią Załącznika 
nr 8 do SIWZ.  

 

5.2.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
5.2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienie publicznego.  

5.2.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

5.2.3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przez 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców.  



5.3.  Poleganie na potencjale innych podmiotów.  
5.3.1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu 

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

5.3.2. 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.  

5.3.3. Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 
13-22 i ust. 5, pkt. 1 i 8 ustawy Pzp. 

5.3.4. Wykonawca, która polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

5.3.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie 
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego:  
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 
sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 
ustawy Pzp.  

5.3.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 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:  
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego. 
5.3.7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 



Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w pkt. 6.6.2. ppkt a)-c) SIWZ.  

5.4.  Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 
wymienionych w pkt. 6.6.2. ppkt a)-c) SIWZ, dotyczących podwykonawcy, 
któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest 
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp.  

5.5.  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się:  
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny (Dz. U. z 2020 poz. 1444) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 z późn zm.),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 5.5. 
ppkt 2) SIWZ,  

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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, 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu 
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów,  

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia,  

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielnie 
zamówienia, lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 



podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o 
świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba 
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,  

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na 
celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych,  

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214), 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne,  

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2019 r. poz.369 z późn zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

5.6.  Na podstawie art. 24 ust. 5, pkt. 1 i 8 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie 
zamówienia Zamawiający wyklucza również Wykonawcę:  
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 z późn 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 z 
późn zm.), 

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał 
płatności należności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

 

6. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJ ĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA.  
 



6.1.  Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 i Załączniku nr 4 do 
SIWZ . Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

6.2.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1. składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.3.  Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1., 
Załącznik nr 3 do SIWZ.  

6.4.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w 
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu 
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 
pkt. 6.1.  

6.5.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie 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. Wzór 
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

6.6.  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 
dokumentów: 
6.6.1. w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp: 
a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną 
przez Zamawiającego;  

b) wykazu stacji paliw niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami. 

6.6.2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 
ustawy Pzp: 
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 



Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 
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) 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, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności 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; 

c) odpisu 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 Pzp. 

6.7.  Dokumenty podmiotów zagranicznych.  
6.7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 
6.6.2. a)-c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że:  
a) nie zalega z opłacaniem, 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, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

6.7.2. 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 pkt. 6.7.1., 
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. Przepis o terminach wystawienia dokumentów ma 
zastosowanie odpowiednio jw.  

6.8.  W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia 
zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, 
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmuje kurs NBP z dnia 



publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie 
opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs 
przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym 
adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm. 
Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich – tabela A” 
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx .  

6.9.  W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy 
Rozporządzenia 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. z 2020 r. poz. 1282). 

6.10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1. 
niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych 
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I 
DOKUMENTÓW, A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI.  
 
7.1.  Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje 

Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą 
elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów 
wymienionych w pkt. 6 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w 
wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których 
Pracodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.  

7.2.  Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane 
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania.  

7.3.  W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien 
posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.  

7.4.  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 
Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Zarząd Dróg Powiatowych, 
ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów. 

7.5.  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane prze 
Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: 
sekretariat@zdp.wegrow.pl .  

7.6.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
7.7.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpływie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 



wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 
udostępniono SIWZ.  

7.8.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 7.7. niniejszej SIWZ.  

7.9.  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią 
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

7.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  
7.11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z 

Wykonawcami jest:  
- Pan Marcin Gąsiorek – Dyrektor ZDP w Węgrowie – tel. 602 661 583.  
 

8. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM.  
Nie dotyczy.  
 

9. TERMIN ZWI ĄZANIA Z OFERT Ą.  
9.1.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 
ust. 5 ustawy Pzp).  

9.2.  Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do 
zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że 
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.  
10.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy , sporządzony z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: 
wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę oferowaną 
brutto, zobowiązanie dotyczące upustu od cen jednostkowych netto, 
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich 
postanowień SIWZ i istotnych postanowień umowy bez zastrzeżeń, a także 
informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć 
Podwykonawcy;  

2) wypełniony formularz cenowy, z treścią wg wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 2 do SIWZ;  

3) oświadczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 i Załącznikiem nr 4 
do SIWZ.  

10.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, 
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania 
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  

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

10.4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem 
kopii dokumentów osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym 



(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  

10.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, 
jednoznacznie opisaną propozycję na Zadanie. Złożenie większej liczby ofert na 
Zadanie spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę na 
danym Zadaniu.  

10.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
10.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związanie z przygotowaniem i 

złożeniem oferty.  
10.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi 

numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą 
połączona ( np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) 
oraz zawierała spis treści.  

10.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być 
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

10.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, 
opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy i oznakować w następujący 
sposób:  

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów 
Nr sprawy: ZDP.272.9.2020 
 
„Zakup paliwa płynnego oraz gazu w butlach 11 kg dla potrzeb Zarządu Dróg 
Powiatowych w Węgrowie w 2021.” 
 
Część I  
Przetarg nieograniczony  
„Nie otwierać przed 12.11.2020 r. godz. 10:30”  
 
 
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów 
Nr sprawy: ZDP.272.9.2020 
 
„Zakup paliwa płynnego oraz gazu w butlach 11 kg dla potrzeb Zarządu Dróg 
Powiatowych w Węgrowie w 2021.” 
 
Część II 
Przetarg nieograniczony  
„Nie otwierać przed 12.11.2020 r. godz. 10:30”  
 
10.11. Tajemnica przedsiębiorstwa. 

10.11.1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 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 (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1010 z późn zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert 



zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

10.11.2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica 
przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej 
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub 
spięte (zszyte) oddzielne od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i 
zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 
zastrzeżeń.  

10.11.3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie 
traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie, zgodnie z uchwałą SN 
z dnia 20 października 2005 roku (sygn. III CZP 74/05), ich odtajnieniem.  

10.11.4. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od 
niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego 
wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy 
będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za 
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego 
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  

10.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
oświadczenie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad 
jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

10.13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 
zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie 
„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 
zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą 
otwierane.  

10.14. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 
ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art.89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp). 
Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem 
wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 
przewidzianym w pkt. 7 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują 
negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po 
terminie otwarcia ofert.  
 
 
 



11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  
11.1. Oferty należy złożyć do dnia 12.11.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie 

Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, w sekretariacie.  
11.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 11.1. 

zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcy.  
11.3. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą 

przybyć w dniu 12.11.2020 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, w 
gabinecie Dyrektora.  

11.4. Otwarcie ofert jest jawne.  
11.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w 

art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  
11.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 

https://zdpwegrow.pl/ informacje dotyczące:  
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny i warunków płatności zawartych w ofertach.  

 
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.  

12.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym, 
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli któraś z pozycji nie zostanie 
wypełniona, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy 
Pzp.  

12.2. Cena oferty i poszczególne pozycje formularza cenowego muszą być wyrażone 
w złotych polskich (PLN). 

12.3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i 
równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

12.4. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 
istotnymi postanowieniami umowy.  

12.5. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w 
sytuacjach wymienionych w istotnych postanowieniach umowy.  

12.6. Ceny wszystkich pozycji formularza cenowego powinny zawierać w sobie 
ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.  

12.7. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą 
w PLN. Nie dopuszcza się walut obcych.  

12.8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając 
ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 



13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.  
13.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone 

oraz gdy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.  
13.2. Każda z części zamówienia będzie oceniania oddzielnie. 
13.3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej 

podanym kryterium i jego wagą:  
 
Kryteria oceny ofert zostały ustalone dla Zadań 1-2 jednakowo.  
 
Cena oferty (brutto): max 90%, max 90 pkt 
Stały upust od cen jednostkowych netto: max 10%, max 10 pkt 
 
13.4. W kryterium „cena oferty”  zostanie zastosowany wzór: 
 
 

cena minimalna  
Ocena punktowa = ------------------------- x 90 pkt  

   cena badana  
 

cena minimalna – najniższa cena spośród złożonych ofert, które nie podlegają odrzuceniu i 
złożonych przez Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu na danym etapie badania i 
oceny ofert  
cena badana – cena badanej oferty  
 

13.5. W kryterium „stały upust od cen jednostkowych netto” Zamawiający 
przyzna ofercie odpowiednią ilość punktów według poniższego zestawienia: 

 
Stały upust od cen 

jednostkowych netto 
Ilość punktów do 

przyznania 
1 grosz 0 pkt. 
2 grosze 2 pkt. 
3 grosze 3 pkt. 
4 grosze 4 pkt. 
5 groszy 5 pkt. 

6 groszy i więcej 10 pkt. 
 

13.6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 
dokładnością po dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 
najkorzystniejszą ofertę.  

13.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać 
będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i 
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

13.8. Jeżeli nie będzie można dokonać wybory oferty najkorzystniejszej ze względu 
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych 
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z 
niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp), a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 



samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

13.9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 
niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

 
14. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  
14.1. Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej udostępni informacje na 

stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie, na tablicy ogłoszeń 
w swojej siedzibie oraz poinformuje na piśmie niezwłocznie wszystkich 
Wykonawców o: 
1) Wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 
działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację;  

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, brak 
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności; 

4) Unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
14.2. 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. 

14.3. W przypadku wyboru oferty założonej przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda 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.  

14.4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia 
ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w 
art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  

 
15. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY.  
Nie dotyczy. 
 



16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą 
WPROWADZONE DO TRE ŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 
WZÓR UMOWY, JE ŻELI ZAMAWIAJ ĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, 
ABY ZAWARŁ Z NIM UMOW Ę W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.  

Załącznik nr 6 do SIWZ.  
 
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA.  
17.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) Określenia warunków udziału w postępowaniu; 
b) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) Odrzucenia oferty odwołującego; 
d) Opisu przedmiotu zamówienia; 
e) Wyboru najkorzystniejszej oferty.  

17.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie 
pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 
podpisu.  

17.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

17.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o 
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały 
przesłanie w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w 
terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy 
zawartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

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

17.7. 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 korzyć strony, do której 
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
Odwoławczej 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.  

17.8. 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. 

17.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu 
innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.  

17.10. 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. 

17.11. W sprawach nieuregulowanych w pkt. 17 w zakresie wniesienia odwołania 
i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179-198g ustawy Pzp.  
 

 

 

 

 


