Nr postępowania: 07/2022

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością
Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2022 z podziałem na 2 części

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji

Nr postępowania nadany przez zamawiającego: 07/2022
Nr ogłoszenia w BZP nr 2022/BZP 00349707/01 z dnia 15.09.2022 r.

Zatwierdził:

Nidzica, dnia 15.09.2022 roku
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
1. Pełna nazwa oraz adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
Ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica

2. Numer telefonu: 89/ 625 23 13
3. Adres e-mail: pzdnidzica@wp.pl
Strona internetowa zamawiającego: www.bip.powiatnidzicki.pl
4. Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://pzdn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
5. Adres strony internetowej, na której udostępniane są zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia: wskazane w ust. 4
6. Zasady kontaktu i porozumiewania się określa Rozdział XIII i XIV SWZ.

II. Ochrona danych osobowych, informacji
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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja
2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy,
tel.: 89/ 625 23 13 faks: 89/ 625 41 29, e-mail: pzdnidzica@wp.pl
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: iod@powiatnidzicki.pl pod numerem telefonu 089/ 625
23 13;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr
07/2022 „Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością
Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2022 z podziałem na 2 części”;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.)
zwanej dalej PZP.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana
do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
− 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. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
11. Tajemnica przedsiębiorstwa.
11.1. Zamawiający nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem
takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11.2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.
Art. 222.
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5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
11.3. Zastrzeżenie informacji może dotyczyć nie tylko oferty, ale i innych dokumentów czy
informacji składanych przez wykonawcę w postępowaniu. Dla skuteczności
dokonanego zastrzeżenia należy wypełnić następujące warunki:
11.3.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w całości lub części danego
dokumentu powinny być złożone w oddzielnej części oferty (przykładowo w
odrębnym pliku, dokumencie elektronicznym) i jednoznacznie oznaczone w
nazwie pliku, dokumencie czy jego fragmencie. Przykładowo w nazwie pliku
oznaczenie: TP lub tajemnica. W przypadku treści dokumentu czy informacji
oznaczenie fragmentu oznaczonego tajemnicą przedsiębiorstwa może zostać
dokonane przykładowo poprzez oznaczenie kolorem, wskazanie punktów czy
rozdziałów, dokumentu w którym zawarte są informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa.
11.3.2. Wykonawca ma obowiązek równocześnie z dokonanym zastrzeżeniem wykazać,
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wymagania w
tym względzie normuje definicja tajemnicy przedsiębiorstwa:
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t.j. z dnia
2020.10.3)
Art. 11.
2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze
ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym
rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony
do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

III. Tryb udzielania zamówienia
1.

2.
3.
4.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021,
poz. 1129 z późn. zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SWZ”.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.
Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych
o jakich mowa w art. 3 ustawy PZP.
Zgodnie z art. 310 pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia
przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
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Rodzaj zamówienia – dostawy
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP.
10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.
5.
6.
7.
8.
9.

IV. Opis przedmiotu zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu
będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2022 z
podziałem na 2 części.
Część nr 1 - Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością
Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2022
Część nr 2 – Dostawa paliwa gazowego do samochodów osobowych dla
Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2022
Kod CPV: 09100000-0 Paliwa

2.

Szczegółowe określenie zakresu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 – Opis
przedmiotu zamówienia.

3.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części na które
wykonawca może złożyć ofertę – 2

4.

Opis części zamówienia
Część nr 1 - Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością
Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2022
Szczegółowe określenie zakresu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do
SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Część nr 2 – Dostawa paliwa gazowego do samochodów osobowych dla
Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2022
Szczegółowe określenie zakresu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do
SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
Oferty wariantowe zostaną odrzucone
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6.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7 i 8.

7.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ, załączniku nr 1 –
przedmiot zamówienia, formularzu cenowym projekcie umowy które zamawiający
udostępnił w wersji elektronicznej na Platformie przetargowej dostępnej pod adresem:
https://pzdn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

8.

Tam, gdzie w formularzu cenowym oraz w innych dokumentach, zostało wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy,
aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 101 ust. 1 – 3 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Za
rozwiązania równoważne Zamawiający uznaje rozwiązania gwarantujące spełnienie
parametrów technicznych, ekologicznych, jakościowych i estetycznych określonych
w dokumentacji.

V. Wizja lokalna
1.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej

VI. Podwykonawstwo
1.

2.
3.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom)
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonywania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie)
nazwy (firmy) tych podwykonawców.

VII. Termin wykonania zamówienia
1.
2.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia w
terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.
Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są
we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
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2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

IX. Podstawy wykluczenia z postępowania
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1.1. w art. 108 ust. 1 PZP;
1.1.1. Zamawiający nie wprowadza w tym postępowaniu dodatkowych podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 109 ustawy Pzp
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,
2 i 5 PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
3.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
3.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania,
lub Zamawiającym;
3.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
3.3.1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
3.3.2. zreorganizował personel,
3.3.3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
3.3.4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
3.3.5. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, nie
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę.
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5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.

6. Ponadto, w związku z wejściem w życie regulacji ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) (zwanej dalej ustawą) –
stanowiącą regulację prawa powszechnie obowiązującego, która statuuje wobec tzw.
podmiotów rosyjskich (tzn. podmiotów objętych / określonych dyspozycją tego aktu
prawnego – zgodnie z poniższym) sankcje i zakazy związane z obszarem zamówień
publicznych – Zamawiający wskazuje, iż na gruncie niniejszego postępowania, obok podstaw
wykluczenia określonych w SWZ (tzn. statuowanych przepisami art. 108 ustawy PZP),
zastosowanie mają również sankcje określone tą regulacją szczególną.
Wedle przedmiotowej regulacji, wykonawca stanowiący podmiot, o którym mowa w art. 7
ust. 1 ustawy, w okresie trwania okoliczności tam wskazanych, podlega obligatoryjnemu wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tzn. złożona przez
takiego wykonawcę oferta podlega odrzuceniu zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy, a ponadto w
przypadku, jeżeli w okresie wykluczenia taki podmiot ubiega się o udzielenie zamówienia
publicznego, to zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy podlega on karze pieniężnej nakładanej decyzją
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP).
Wskazane sankcje i zakazy dotyczą podmiotów objętych dyspozycją art. 7 ust. 1 ustawy, tzn.
podmiotów stanowiących wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1
pkt. 3 ustawy;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2022 poz. 593 i 655)
jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę, o której mowa w ust. 2, ustawy lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę, o której mowa w
art. 2 ustawy, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia
29.09.1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę, o której mowa w art. 2
ustawy, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na
listę, o której mowa w art. 2 ustawy, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy.
7. Przedmiotowa regulacja wymusza na Zamawiającym konieczność ustalenia, czy wykonawcy
ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na gruncie danego postępowania
nie dotyczą sankcje i zakazy nią statuowane, w szczególności zakaz udzielania zamówień
publicznych i sankcja wykluczenia z udziału w postępowaniu (niezależnie / ponad / obok
podstaw (okoliczności implikujących) wykluczenia regulowane ustawą PZP), przy czym nie
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określają one mechanizmu weryfikacji / badania tej kwestii oraz wprost nie wiążą one przedmiotowych aspektów kontekstu sytuacji podmiotowej wykonawcy (tzn. kontekstu owych dodatkowych, regulowanych innym niż ustawa PZP aktem prawnym, podstaw wykluczenia z
postępowania) z dokumentami i oświadczeniami, których złożenia Zamawiający może zgodnie z regulacjami ustawy PZP wymagać / żądać od wykonawców stricte celem wykazania
braku podstaw wykluczenia z postępowania. Wobec jednakże faktu, iż wskazana regulacja
stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego i bezpośrednio stosowanego, a więc ma
zastosowanie ergra omnes (w zakresie określonym jej dyspozycją) oraz mając na względzie
konieczność weryfikacji statusu wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia (w
kontekście determinowanym przywołaną wyżej regulacją ustawy) – przy nieprzyznaniu (nie
wyposażeniu) jednakowoż Zamawiającemu wprost dostosowanych do tego narządzi i instrumentów pozwalających na weryfikację tegoż w ramach standardowej procedury zamówieniowej regulowanej ustawą PZP, za uzasadnione zostało uznane zastosowanie w tym kontekście mechanizmu oświadczeniowego ze strony wykonawców uczestniczących w postępowaniu – obejmującego potwierdzenie, iż dany wykonawca nie stanowi podmiotu objętego sankcjami i zakazami statuowanymi ustawą, w związku z czym zał. nr 3 do SWZ (Oświadczenie z
art. 125.1) zawiera stosowne oświadczenie odnoszące się do wykonawcy w świetle przywołanej wyżej szczególnej regulacji prawnej.
8. W kontekście powyższego Zamawiający informuje, iż z racji bezwzględnego obowiązywania
i bezpośredniego stosowania przedmiotowej regulacji prawnej (obok ustawy PZP i
niezależnie od samych zapisów SWZ – przywołujących podstawy wykluczenia określone w
art. 108 ustawy PZP) wykonawcy, wobec których istnieją okoliczności, o których mowa w
art. 7 ust. 1 ustawy, podlegać będą wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu wprost
na podstawie przedmiotowej szczególnej regulacji prawnej – niezależnie i obok podstaw
wykluczenia statuowanych w art. 108 ustawy PZP, w związku z czym złożone przez nich
oferty będą odrzucane jako oferty złożone przez wykonawców podlegających wykluczeniu z
udziału w postępowaniu i oferty nieważne na podstawie odrębnych przepisów

X. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie
zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku
podstaw wykluczenia
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z treścią
Załącznika nr 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
3. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do
złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia
z postępowania.
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4. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski.
5. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać Zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
6. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie określonych
przez Zamawiającego wymagań (nie dotyczy niniejszego postępowania).

XI. Poleganie na zasobach innych podmiotów – (nie dotyczy
niniejszego postępowania)
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie
do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (propozycję treści zobowiązania
innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr … do SWZ).
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza,
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
4.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
4.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
4.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
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6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się
na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert
nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby.
8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale
X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

XII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia
1.

2.

3.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. Postępowania prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Powiatowego Zarządu Dróg w NIdzicy: https://pzdn.logintrade.net/ .
Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy: https://pzdn.logintrade.net/ ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w
pozostałych obszarach.
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2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym do składania w szczególności: wniosków, oświadczeń, dokumentów oraz złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest Platforma
przetargowa
dostępna
pod
adresem:
https://pzdn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę,
jest jego prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem
https://pzdn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem
oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy
Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Szczegółowe instrukcje dostępne są pod adresem:
https://pzdn.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na Platformie. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
6. W przypadku przerwy w działaniu Platformy zamawiający może przesłać korespondencję do wykonawców przy użyciu poczty elektronicznej z adresu:
pzdnidzica@wp.pl
7. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
9. W niniejszym postępowaniu wymagane jest użycie elektronicznego podpisu kwalifikowalnego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i
podpisu.
10. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z Platformy. Zamawiający udostępnia informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu
przekazanych danych. Informacje te Zamawiający udostępnia poprzez zakładkę Instrukcje na Platformie Przetargowej –
https://pzdn.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie
treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem,
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że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż
na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
12. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11, przedłuża termin składania odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się
wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert.
13. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym
mowa w ust. 11, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
14. Przedłużenie terminu składania ofert o którym mowa w ust. 12 nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
15. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia bez ujawniania źródła
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
16. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SWZ. Dokonana zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
17. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.
18. Osobą do kontaktu i porozumiewania się z wykonawcami jest:
Bogdan Bandurski – Inspektor w obwodzie drogowym
Iwona Kowalewicz – Inspektor w dziale administracyjno – finansowym.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów
wymaganych przez Zamawiającego w SWZ
1.

2.

3.

Oferta, wniosek oraz podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe
(jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym
kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie
składania oferty, wniosku w tym podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowych
środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca
może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja
rekomendowana przez pzp24.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w
kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku.
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. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za
zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
Oferta powinna być:
a. sporządzona na druku „Oferta” zgodnym z treścią Załącznika nr 2 do SWZ,
(oddzielnie na każdą część)
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b. sporządzona w języku polskim,
c. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem
Platformy
przetargowej
Powiatowego
Zarządu
Dróg
w
Nidzicy
https://pzdn.logintrade.net/ .
d. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania
wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016
roku”.
5. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący
wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając
stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Wykonawca, za pośrednictwem platformy przetargowej może przed upływem terminu
do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany
lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej
pod adresem: https://pzdn.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
7. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert
lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, że oferta podlegać będzie
odrzuceniu.
8. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca,
aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
9. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim,
chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów
sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć
tłumaczenie na język polski.
10. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t.j Dz.U. 2020, poz. 346 z późn. zm.), opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio
przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia,
przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez
podwykonawcę.
11. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
12. Wraz z ofertą winny być złożone następujące dokumenty:
12.1. Formularz Oferta, zgodny z treścią załącznika nr 2 do SWZ (oddzielnie dla każdej
części)
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12.2. oświadczenie wykonawcy / wykonawców o braku podstaw do wykluczenia z
12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

postępowania,
oświadczenie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, jeżeli
wykonawca powołuje się na zasoby udostępnione przez taki podmiot, (jeżeli
dotyczy)
zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli wykonawca
powołuje się na zasoby udostępnione przez taki podmiot, (jeżeli dotyczy)
pełnomocnictwo / pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli
oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika
z innych dokumentów dołączonych do oferty). Pełnomocnictwo do złożenia oferty
musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta
(tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej
kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej,
w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1192),
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego
uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może
być uwierzytelniona przez upełnomocnionego,
oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny
skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
Formularz cenowy (oddzielnie dla każdej części)

XV. Sposób obliczania ceny oferty
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o ofertowy formularz
cenowy.
2. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do ofertowych formularzy cenowych
Wszystkie błędy ujawnione w w/w dokumentach Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w Dziale XVIII ust 1 niniejszej specyfikacji.
Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości na dostawy wymienione w
ofertowym formularzu cenowym (poprzez pomnożenie ceny jednostkowej dostaw
przez ilość dostaw w danej pozycji). Cena oferty wynikać będzie z podsumowania
wartości wszystkich pozycji ofertowego formularza cenowego. Cenę w formularzu
oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
15
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● Cena brutto 1 litra paliwa płynnego ma być ceną netto sprzedaży obowiązującą na
stacji paliw na dzień 16.09.2022 r. z uwzględnieniem upustu %
● Cena brutto na akcesoria ma być ceną netto sprzedaży obowiązującą na stacji paliw
na dzień 16.09.2022 r. powiększoną o podatek VAT z uwzględnieniem upustu %.
● Cena ofertowa paliwa gazowego LPG ma być ceną netto sprzedaży obowiązującą na
stacji paliw na dzień 16.09.2022 r. powiększoną o podatek VAT z uwzględnieniem
upustu %.
W czasie trwania umowy będzie obowiązywać odpowiednio:
- cena netto z dystrybutora na stacji paliw na dany dzień tankowania (E, ON) powiększona o podatek VAT
- cena netto ze stacji paliw na akcesoria na dany dzień zakupu (oleje, smary, płyny)
powiększona o podatek VAT
- cena netto z dystrybutora na stacji paliw na dany dzień tankowania (LPG) powiększona o podatek VAT
- upust lub marża, przyjęte w ofercie cenowej dla zamówienia (procentowo).
3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostaw. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie opłaty, wszystkie podatki, z uwzględnieniem w wartości końcowej podatku od towarów i usług - VAT.
4. Cena musi być wyrażona w polskich złotych, podana cyfrowo z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena ma obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy niezbędne do zrealizowania.
5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), dla celów zastosowania
kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny
kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie,
o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:
1.1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
1.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
1.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
1.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie;

XVI. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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XVII. Termin związania ofertą
1.

2.

3.

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach
zamówienia tj. do dnia 22.10.2022 r. jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w
którym upływa termin składania ofert.
W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu
związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium (nie dotyczy niniejszego postępowania).

XVIII. Miejsce i termin składania ofert
1.
2.
3.

4.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na stronie internetowej
prowadzonego postępowania do dnia 23.09.2022 r. do godziny 0900.
Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania
oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej, zalecamy stosowanie podpisu na
każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.
2 PZP, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem
nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w
odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje
się
na
stronie
internetowej
pod
adresem:
https://pzdn.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

XIX. Otwarcie ofert
1.
2.
3.

4.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2022 r. o godzinie 0930.
Otwarcie ofert jest jawne.
W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu
awarii.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
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Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których
oferty zostały otwarte;
5.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.
5.

XX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów
i sposobu oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
1.1. Kryterium nr 1
CENA (C) – waga kryterium 60%;
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
1.2. Kryterium nr 2
DOSTĘPNOŚĆ ZAKUPU (DZ) – waga kryterium 40%.
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
1.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
2.1. Kryterium nr 1 – CENA:
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60.
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru:
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 % x 100 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana
przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2.2. Kryterium nr 2 – DOSTĘPNOŚĆ ZAKUPU:

Kryterium „dostępność zakupu” (DZ) będzie rozpatrywane na podstawie
dostępności zakupu na wykonany przedmiot zamówienia, podanego przez
Wykonawcę w pkt. 3 formularza Oferty.
a) stacja benzynowa otwarta całą dobę (24 godz.)
b) stacja benzynowa otwarta min. w godz. od 6.00 do 22.00 (16 godz.)
18

Nr postępowania: 07/2022

Zaoferowanie dostępności zakupu krótszego niż 16 godz spowoduje odrzucenie
oferty.
Ilość pkt w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru

DZ=

Xo

x 40% x 100 pkt

Xmax
gdzie:

X max – maksymalna dostępność (24 godz)
Xo
– dostępność oceniona w danej ofercie

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum
40 pkt. Punktacja będzie liczona z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Dostępność zakupu należy określić w ofercie w godzinach.
W przypadku braku wskazania dostępności zakupu w formularzu oferty
zamawiający przyjmuje 16 godzin.
3.

Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako
najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę
punktów:
O = C + DZ
O – ogólna liczba punktów oferty
C – liczba punktów za kryterium cena
DZ – liczba punktów za kryterium dostępność zakupu

4.

Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi
100 pkt.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.

5.
6.
7.

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi
wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o terminie i miejscu
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących
formalności:
4.1. podać na piśmie nazwę, adres banku oraz numer konta bankowego, na które
przelewane będą środki finansowe za wykonane roboty budowlane,
4.2. wskazać na piśmie osobę (osoby) upoważnioną do podpisania umowy, o ile umowę
ma (mają) podpisać osoba (osoby) inne niż upoważnione do reprezentowania
wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji lub ilość osób jest większa od ilości
osób wymaganych przy zaciąganiu zobowiązań w imieniu wykonawcy.
Upoważnienie do podpisania umowy jest niezbędne także jeżeli nie wynika to
z pełnomocnictwa dołączonego do oferty,
4.3. w przypadku, gdy ofertę złożyła osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania właściciela firmy,
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy (jeżeli jest wymagane) na warunkach określonych w ust. XXII. Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem
umowy.
W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie niepieniężnej wykonawca
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie prześle
zamawiającemu wzór zabezpieczenia celem ustalenia zgodności jego treści z wymogami
SWZ i Pzp.

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
1.

Nie wymaga się zabezpieczenia wykonania umowy
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XXIII. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej
zmiany
1.

2.
3.

4.

5.

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we Wzorze/projekcie Umowy, stanowiącym
Załącznik nr 5 do SWZ.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Ewentualne propozycje zmian do wzoru umowy, proponowane przez wykonawcę
uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu, muszą zostać zgłoszone pisemnie do
Zamawiającego na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego,
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we
Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcy
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wnosi się w terminie:
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1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,
jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXV. Pozostałe postanowienia
1. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
2. Zamawiajacy nie przewiduje zaliczek
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 i 8
ustawy Pzp
4. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą odbywał się w złotych polskich

XXVI. Spis załączników
Załącznikami do Specyfikacji Warunków Zamówienia są:
1. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).
2. Wzór formularza Oferty – (załącznik nr 2)
3. Wzór Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu o
którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (załącznik nr 3).
4. Formularz cenowy (załącznik nr 4 – oddzielnie dla każdej części)
5. Wzór/ projekt umowy (załącznik nr 5).
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XXVII. Formularze
zamówienia

załączników

do

specyfikacji

warunków

Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu
będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2022 z
podziałem na 2 części.
Część nr 1 - Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością
Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2022
Część nr 2 – Dostawa paliwa gazowego do samochodów osobowych dla
Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2022

- Część nr 1 - Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością
Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2022
Zamówienie obejmuje wykonanie następujących dostaw:
Etylina Pb 95 – 200 l
Olej napędowy – 18952 l

- Część nr 2 – Dostawa paliwa gazowego do samochodów osobowych
dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2022
Zamówienie obejmuje wykonanie następujących dostaw:
Paliwo gazowe – 1516 l

2. Dostawa paliwa i olejów odbywać się będzie własnymi pojazdami i sprzętem Zamawiającego z możliwością codziennego odbioru ze stacji paliw położonych w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego wg zapotrzebowania. Proponowane ilości dostaw są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Zakup paliwa i olejów będzie każdorazowo rejestrowany w karcie
drogowej lub raporcie pracy sprzętu przedłożonej przez kierowcę lub operatora Za23
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mawiającego oraz w asygnacie rozchodowej znajdującej się w punkcie sprzedaży.
Zamawiający dopuszcza tankowanie paliw i olejów w kanistry w przypadku zapotrzebowania tankowania w paliwa i oleje sprzętów drobnych, np. agregat prądotwórczy,
kosiarki, piły.
W okresie zimowym Wykonawca dokona dostawy zamawianego paliwa i olejów
przystosowanego do niskich temperatur.
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ZAŁĄCZNIK nr 2 do SWZ
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
Ul. Kolejowa 29
13-100 Nidzica
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o wykonaniu zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego
Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2022 z podziałem na 2 części.
Część nr ……………….........................................................................................................*
(*wskazać nr i nazwę części)
Imię: ………………………………………………………………………….…………
Nazwisko: ……………………………………………………………………..………..
Podstawa do reprezentacji: ……………………………………………………..…….
działając w imieniu i na rzecz
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy/wykonawców)**
NIP ............................................................
REGON ....................................................
telefon: ................................. e-mail:.............................................
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać powyższe dane dla wszystkich
wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum

Kategoria przedsiębiorstwa:
mikro przedsiębiorstwo

/mikro przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10

pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR./

małe przedsiębiorstwo

/małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50

pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR./

średnie przedsiębiorstwo

/średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż

250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów
EUR. /

inne …………………
Należy zaznaczyć odpowiednią kategorię przedsiębiorstwa

W przypadku konsorcjum wymaganą informację należy podać w odniesieniu do lidera
konsorcjum.
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1. SKŁADAM* / SKŁADAMY* OFERTĘ na „Dostawa paliwa i olejów do pojazdów
i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w roku
2022 z podziałem na 2 części” Część nr …… w zakresie określonym w Opisie
Przedmiotu Zamówienia.

2. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją
Warunków Zamówienia i uznaję* / uznajemy* się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że AKCEPTUJĘ* / AKCEPTUJEMY*
bez zastrzeżeń wzór umowy zamieszczony przez zamawiającego w załączniku nr 5
do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4. OFERUJĘ* / OFERUJEMY* wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę
netto
.......................................
zł
(słownie
złotych: ………..............................................)
plus podatek od towarów i usług VAT .......... % w kwocie .......................... zł (słownie
złotych ................................................................................................................................
...........................................................................................................................................).
Wartość brutto .......................... zł (słownie złotych: ………............……………….….
...........................................................................................................................................)
5. ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do wykonania zamówienia
w terminie od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r..
6. OFERUJEMY …………….. godzin “dostępności zakupu” (podać ilość godzin
zgodnie z zapisem Rozdziału XX pkt 2.2. SWZ);
7. AKCEPTUJĘ* / AKCEPTUJEMY* warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w projekcie /wzorze umowy.
8. Oświadczamy, ze przedmiot zamówienia wykonany samodzielnie/ przy współudziale podwykonawcy*
ZAMIERZAM* / ZAMIERZAMY* powierzyć podwykonawcom wykonanie
następujących części zamówienia (o ile jest to wiadome, podać firmy
podwykonawców)*:
............................................................................................................................................
nazwa (firma) podwykonawcy
............................................................................................................................................
zakres wykonywanej przez podwykonawcę czynności
9.

OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, iż następujące dostawy wykonają
poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
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Wykonawca (nazwa): …………………………. Wykona: ………………….
Wykonawca (nazwa): …………………………. Wykona: ………………….
Wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie – należy dostosować do liczby
wykonawców w konsorcjum.

OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że sposób reprezentacji spółki* /
konsorcjum* dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia jest następujący***:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

10.

11.

OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że zapoznaliśmy się z
postanowieniami wzoru umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia
i zobowiązuję* / zobowiązujemy* się, w przypadku wyboru mojej* / naszej* oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

12.

OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że posiadamy aktualną koncesję
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki na obrót paliwami ciekłymi
zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz.
755);

13.

Oświadczamy, ze wybór oferty będzie/ nie będzie * prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego
(*niepotrzebne skreślić)
Jeżeli wykonawca złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania
kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny
kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
W związku z wystąpieniem takiego przypadku w ofercie, wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
………………………………………………………………………. (nazwa – rodzaj)
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3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku; …………………………………………………… (wartość towaru lub usługi) ………………………..
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie; ……………………………………. (wskazanie stawki
podatku od towaru i usługi) …………….

14. OŚWIADCZAMY, ŻE zamówienie wykonany sami/ przy współudziale podwykonawców*
Powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia:

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH
WYKONANIE ZOSTANIE POWIERZONE
PODWYKONAWCOM

NAZWA WYKONAWCY KTÓREMU ZOSTANIE POWIERZONA
DANA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

(O ILE W DNIU SKŁADANIA OFERT NAZWY PODWYKONAWCÓW
SĄ ZNANE)

PROCENTOWY
UDZIAŁ DANEGO

PODWYKONAWCY
W REALIZACJI
ZAMÓWIENIA

Powyższą tabelę należy także wypełnić jeśli Wykonawca powierzymy podwykonawcom realizację części
zamówienia i jednocześnie powoła się na ich zasoby, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w SWZ, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
W przypadku nie wypełnienia powyższej tabeli – Zamawiający uzna, odpowiednio, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania
żądanej części zamówienia podwykonawcom i Wykonawca nie polega na zasobach podwykonawcy w celu wykazania spełniania
warunków
udziału
w postępowaniu, których mowa w SWZ.

Oświadczamy, ze jesteśmy związani niniejszą ofertą zgodnie z terminem
wskazanym w SWZ
16.
OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do
prawidłowego przygotowania i złożenia oferty
17.
WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszej postępowania należy
składać
za pośrednictwem
Platformy
przetargowej
pod
adresem:
http://pzdnidzica.logintrade.net/rejetracja/ustawowe.html
15.

UPOWAŻNIONYM DO KONTAKTU w sprawie przedmiotowego postępowania jest:
Imię i nazwisko:______________________________________________________
tel. _______________ e-mail: ________________________
18.

OFERTĘ niniejszą składam* / składamy* na .......... kolejno ponumerowanych
stronach.

19.

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącej jej integralną część są:
• pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy* / wykonawców*,
28
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• ..............................................................................................................
• ………………………………………………………………………..
20. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym, stosownie
oznaczonym
i nazwanym załączniku …………………………….. (należy
podać nazwę załącznika) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i zastrzegamy, że nie
mogą być one udostępnione.
Na
potwierdzenie
powyższego
załączamy
stosowne
wyjaśnienia ……………………………. (należy podać nazwę załącznika).
W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni pkt. 20 formularza, Zamawiający uzna że dane zawarte w ofercie nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa. A w przypadku gdy Wykonawca zastrzeże część oferty i nie wykaże dlaczego zastrzeżona część
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna że Wykonawca nie zastrzegł skutecznie tej części oferty i uzna ją za jawną.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane informacje ujawnione przez Zamawiającego w czasie otwarcia ofert, tj. nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzen ia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Z uwagi na to Zamawiający zastrzega, że powyższe dane, jako nie stanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa z mocy ustawy będą traktowane jako jawne.

21.

OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, 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.****

WRAZ Z OFERTĄ składam* / składamy*:
Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1
PZP
22.

•

23.

ŚWIADOMY odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu
karnego, dotyczącej złożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego
nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu lub nierzetelnego pisemnego oświadczenia
dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia
publicznego, oświadczam, że informacje zawarte w ofercie oraz dokumentach i
oświadczeniach złożonych z ofertą są zgodne ze stanem faktycznym.
podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika
kwalifikowany podpis elektroniczny
lub podpis zaufany lub podpis osobisty

*
**
***
****

niepotrzebne skreślić,
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)
i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum,
wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja.
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
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4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np.
przez jego wykreślenie).
1)
rozporządzenie 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).

Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
firmy kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym i przekazany zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do
reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
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ZAŁĄCZNIK nr 3 do SWZ
Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg w
Nidzicy
Ul. Kolejowa 29
13-100 Nidzica
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………..……………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………….……………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE1 o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawę paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego
Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2022 z podziałem na 2 części”.
1. oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy PZP;
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w rozdziale VIII pkt 2.4.1;
3. oświadczam, że zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. …………. ustawy PZP 2. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 110 ustawy PZP podjąłem następujące środki
naprawcze: …………………………………………………………………………………;
4.Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz. U. poz. 835)3.
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia niniejsze „Oświadczenie” powinno być
złożone przez każdego z Wykonawców w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje brak podstaw
do wykluczenia oraz wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2
podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust 1 pkt 1,2,5,6 ustawy PZP.
3
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”,z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1
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5. oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w przedmiotowym
postępowaniu;

6. oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
wskazanych przez Zamawiającego, polegam na zdolnościach następujących podmiotów
udostępniających
zasoby
…………………………….. 4 ,
w
następującym
5
zakresie : ……………………………………;
7. oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika
kwalifikowany podpis elektroniczny
lub podpis zaufany lub podpis osobisty

UWAGA. Podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby.

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
4
podać nazwę/y podmiotu/ów
5
podać zakres udostępnianych zasobów
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Załącznik nr 4 – część nr 1
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)
OFERTOWY FORMULARZ CENOWY
DOSTAWA PALIWA I OLEJÓW
DO POJAZDÓW I SPRZĘTU BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NIDZICY w roku 2022

JEDNOSTKA
Lp WYSZCZEGÓLNIENIE
(Paliwa)
Miary Ilość
1
2
1 Etylina Pb 95

3
L

4
200

L

18952

Razem wartość netto

x

x

PODATEK VAT

%

RAZEM WARTOŚĆ
BRUTTO

x

2 Olej napędowy:

Cena jed- Upust
nostkowa
w%
netto z dystrybutora
w zł
5
6

x

Cena jednostkowa
netto po
upuście

Wartość
netto w
zł
(kol.4x7)

7

8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Słownie: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

………………………………… dnia …………….. ….

Podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika
kwalifikowany podpis elektroniczny
lub podpis zaufany lub podpis osobisty
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Załącznik nr 4 – część nr 2
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTOWY FORMULARZ CENOWY
DOSTAWA PALIWA I OLEJÓW
DO POJAZDÓW I SPRZĘTU BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NIDZICY
Część nr 2 – Dostawa paliwa gazowego do samochodów osobowych dla Powiatowego
Zarządu Dróg w Nidzicy na rok 2022

JEDNOSTKA
Lp

WYSZCZEGÓLNIENIE
Miary

1
2
1 Paliwo gazowe LPG

3
L

Ilość

Cena jednostkowa
netto
z dystrybutora w zł za
1l

Upust
w%

Cena jednostkowa
netto w zł
po upuście

Wartość
netto w zł
(4x7)

5

6

7

8

4
1516

Razem wartość netto
PODATEK VAT

x
%

x

x
x

x
x

x
x

RAZEM WARTOŚĆ
BRUTTO

x

x

x

x

x

Słownie: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

………………………………… dnia …………….. …r.

Podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika
kwalifikowany podpis elektroniczny
lub podpis zaufany lub podpis osobisty
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ZAŁĄCZNIK nr 5 do SWZ
Wzór/ projekt umowy
-P R O J E K T-

U M O W A

N R ... /PZD/2022

W dniu ...............2022 r. w Nidzicy pomiędzy Powiatem Nidzickim ul. Traugutta 23, 13-100
Nidzica NIP: 9840161589 w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy ul.
Kolejowa 29,13-100 Nidzica, reprezentowanym przez:
Pan Jacek Dłuski
– Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
przy kontrasygnacie
Pani Ewa Dawidczyk - Główny Księgowy
a
…………………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................................
prowadzącym działalność na podstawie …………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………...........
posiadającym REGON ………….…………………… i NIP ……..…………………………...
zwanym dalej „Wykonawcą”.
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w wyniku
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego nr 07/2022, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp z
dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.),– Zamawiający zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Dostawa paliwa i olejów do pojazdów
i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2022 z
podziałem na 2 części. Część nr …. w zakresie szczegółowo określonym w przedmiocie
zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ dotyczący części nr …), ofercie, formularzu
cenowym, Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiących załączniki do niniejszej
umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997
r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755);
3. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa paliwo i oleje zgodnie z załączonym
formularzem cenowym.
4. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
a/ Zawiadomienie o wyborze oferty
b/ Oferta
c/ Formularz cenowy
d/ SWZ
e/ wykaz pojazdów i sprzętu PZD
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§2
1. Termin wykonania umowy ustala się: od daty podpisania umowy do 31.12.2022r.
§3
1. Towar zostanie wydany kierowcom i operatorom „Zamawiającego” do sprzętu i środków transportowych wg załączonego wykazu.
2. Wykonawca zapewnia możliwość codziennego odbioru paliwa i olejów własnym pojazdem i sprzętem Zamawiającego ze stacji paliw położonych w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego wg zapotrzebowania
3. „Wykonawca” zobowiązany jest do rejestracji każdego tankowania (zakupu) w karcie
drogowej lub raporcie pracy sprzętu przedłożonej przez kierowcę lub operatora Zamawiającego oraz w asygnacie rozchodowej znajdującej się w punkcie sprzedaży.
4. „Wykonawca” zobowiązany jest załączyć do każdej faktury wykaz ilości pobranego
paliwa na każdy dzień tankowania wraz z obowiązującą na ten dzień ceną.
5. Proponowane ilości dostaw wyszczególnione w formularzu ofertowym są ilościami
szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
6. Ilość wydanego paliwa lub oleju Wykonawca określa na podstawie własnych legalizowanych urządzeń pomiarowych i własnej asygnaty pokwitowanej przez kierowcę
lub operatora Zamawiającego.
7. Wykonawca zapewni odpowiednie paliwa i oleje do istniejących warunków atmosferycznych.
8. W razie stwierdzenia wad dotyczących jakości dostarczonego paliwa, Zamawiający
niezwłocznie zgłosi Wykonawcy pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest
rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 7 dni licząc od daty
jej otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej rozstrzygnięciu. Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 7 dni licząc od daty jej otrzymania przez
Wykonawcę uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji.
9. Uznanie reklamacji dotyczącej złej jakości paliwa następować będzie na koszt własny
Wykonawcy poprzez usunięcie wszelkich szkód w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.
§4
1. Ustala się wynagrodzenie za przedmiot umowy w kwocie: ………………….. zł
Słownie ……………………………………… zgodnie z ofertą.
Powyższa kwota zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Za dostarczony towar Wykonawca wystawi fakturę.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność wg wystawionej 2 razy
w miesiącu faktury tj. w połowie miesiąca i ostatniego dnia miesiąca za odebraną
ilość towaru.
4. Upust przyjęty w ofercie cenowej będzie obowiązywać przez cały okres trwania
umowy.
5. Należność regulowana będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto bankowe
Wykonawcy
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6. Fakturę należy wystawić zgodnie z poniższym wzorem :
Nabywca : Powiat Nidzicki ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, NIP 9840161589
Odbiorca : Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica
§5
1. Nadzór nad realizacja umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:
p. Bogdan Bandurski - Inspektor w Dziale Obwodu Drogowego
2. Nadzór nad realizacja umowy z ramienia Wykonawcy sprawować będzie
……..……….
3. Wykonawca musi na bieżąco monitorować przebieg realizacji umowy, nie dopuszczając do przekroczenia jej wartości.
§6
Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
§7
1.Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych:
a) za zwłokę w realizacji dostaw będących przedmiotem umowy oraz usuwaniu wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień opóźnienia,
b) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności za których odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4.
c) za niedotrzymanie godzin „dostępności zakupu” wskazanym w ofercie w wysokości
0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień uchybienia
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kar umownych:
a) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności za które odpowiedzialność
ponosi Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ,
chyba, ze zachodzi przesłanka z § 8 ust. 2 umowy.
3. Kary umowne, które zapłaci Wykonawca Zamawiającemu, Zamawiający potrąci przy wypłacie należności z faktury.
4. Maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w § 7 nie może przekroczyć 20 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4, określonego w dniu zawarcia umowy.
§8
1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następującym zakresie:
1) Zamawiający dopuszcza tankowanie nowo zakupionych pojazdów i sprzętu w trakcie
trwania umowy poprzez wcześniejsze pisemne powiadomienie dostawcy.
2) zmiany wynagrodzenia należnego za realizację umowy, w przypadku:
a) Zwiększenie wartości zamówienia na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp z dnia 11
września 2019r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.))
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od
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umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany
nie mogą naruszać postanowień zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych
§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 5 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca :
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu
Zamawiającego,
2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie dostaw na okres dłuższy niż 3 dni
roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 2 dni
roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania,
3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy
lub jego znacznej części.
2. W wypadku określonym w § 9 ust. 1 i § 8 ust. 2 wynagrodzenie ustalone w § 4 ulega proporcjonalnemu obniżeniu.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy
dla Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egz. dla Zamawiającego i jeden egz. dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:
……………………………………………

WYKONAWCA:
………………………………….
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY

DANYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (zwanym
dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych, powierzonych i przetwarzanych w
związku z realizacją umowy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy ul.
Kolejowa 29, 13-100 Nidzica, tel.: 89 625 23 13, fax: 89 625 41 29, adres
e-mail: pzdnidzica@wp.pl ,
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych –z którym kontakt
jest możliwy pod adresem email: iod@powiatnidzicki.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania oraz wymagany do archiwizacji danej kategorii dokumentów, zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu
nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty świadczące usługi na
zlecenie Administratora danych, którym powierzono przetwarzanie danych
osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych
lub innego instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
6. Administrator informuje o przysługującym prawie dostępu do danych
osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Administrator informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy.
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