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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Powiat Otwocki – Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie ul. Bohaterów 

Westerplatte 36, 05-480 Karczew 

Numer telefonu: 22 780 64 21 

NIP: 532-16-48-374 

Regon: 014848593 

Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat-otwocki.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowego:

 https://www.soldea.pl/epz/epz/tablica.php 

 

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIONE BĘDĄ ZMIANY 

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUEMNTY ZAMÓWIENIA 

BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA  

• Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z 

wykorzystaniem platformy zakupowej EPZ: 

https://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?s=0cffc2ec8e87e77abda1

045b6a821b7c531ee3d0  

• Składanie ofert i komunikacja z wykonawcami odbywać się będzie na platformie EPZ: 

https://www.soldea.pl/epz/epz/postepowanieedycja.php?idPostepowania=1401 

• Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się z Wykonawcą za pomocą poczty 

elektronicznej Zamawiającego: mzawadka@powiat-otwocki.pl 

• dokumenty zamówienia tj. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści 

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem będą 

udostępniane na stronie BIP Powiatu Otwockiego:  

https://www.bip.powiat-otwocki.pl/904,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl-netto 

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019) zwanej dalej pzp,  

2. Szacowanie wartości przedmiotu zmówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

mowa w art. 3 ustawy. 

 

4.  INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA 

NEGOCJACJI 

1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty po przeprowadzeniu 

negocjacji. 

 

 

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów oraz 

maszyn należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku: 

a) Benzyny bezołowiowej (Pb 95) ok. 3 000 litrów 

b) Oleju napędowego (ON) ok 110 000 litrów 

2) Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 

oraz wymagania norm PN-EN 590 + A1:2017-06 i PN-EN 228+A1:2017-06/Ap1:2017-11 

mailto:zdp@powiat-otwocki.pl
https://www.soldea.pl/epz/epz/tablica.php
https://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?s=0cffc2ec8e87e77abda1045b6a821b7c531ee3d0
https://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?s=0cffc2ec8e87e77abda1045b6a821b7c531ee3d0
https://www.soldea.pl/epz/epz/postepowanieedycja.php?idPostepowania=1401
mailto:mzawadka@powiat-otwocki.pl
https://www.bip.powiat-otwocki.pl/904,zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-000-zl-netto
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3) Olej napędowy będzie wykorzystywany do samochodów i urządzeń wykorzystywanych 

przez Zamawiającego zaś benzyna bezołowiowa do maszyn i urządzeń wykorzystywanych 

przez Zamawiającego. 

4) Dostawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Dostawcy, przez co 

najmniej  11 godzin w ciągu doby tj. od 700 do godz. 1800, 

5) Odbiór paliwa odbywa się będzie bezgotówkowo, 

6) Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych w siedzibie Zamawiającego, 

tankowanie pojazdów i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, wg. aktualnych potrzeb 

Zamawiającego 

7) Wynagrodzenie za dostarczone paliwo może ulec zmianie poprzez zmianę cen 

jednostkowych dostarczanych przez Dostawcę paliw jedynie. 

8) Wykonawca każdorazowo wystawi faktury VAT, które muszą zawierać: nurem umowy, 

datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową jednego paliwa z 

uwzględnieniem upustu, 

9)  Faktura VAT za zakupione paliwo należy wystawiać nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

10) Do przekładanej faktury należy dołączyć dowód wydania paliwa np. WZ, które musi 

zawierać datę tankowania, ilość i rodzaj zakupionego paliwa numer rejestracyjny oraz 

markę pojazdu, czytelne imię i nazwisko osoby pobierającej oraz podpis osoby pobierającej 

paliwo 

11) Minimalna wartość Świadczenia ze strony zamawiającego z tytułu realizacji umowy 

stanowi 60% ilość każdego paliwa.  

 

 

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane 

 

6. NAZWA I KODY ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 

ZAMÓWIEŃ (CPV):  

09134000-7 Oleje napędowe 

09132200-4 Benzyna bezołowiowa   

7. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych – oddzielnie dla każdej 

części zamówienia. 

2. Zamówienie nie zostało podzielone na dwie części. 

 
8. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ 

OFERTĘ 

Dostawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części – ocenie będzie podlegać 

oddzielnie każda część zamówienia. 
 

9. INFORMACJA DOTYCZĄCEJ OFERT WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

10. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

11.   INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ  

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
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12. INFORMACJA DOTYCZĄCE OFERT W POSTACI KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH  

Zamawiający nie dopuszcza ofert w postaci katalogów.  

 

13. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 

Nie dotyczy 

 

14. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

WIZJI LOKALNEJ 

Zamawiający nie wymaga odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 

  

15. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94. 

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp. 

 

16. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU 

PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95. 

1) Nie dotyczy 

 

17. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 96 UST. 2 PKT 2 

Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp. 

 

18. INFORMACJĘ O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONYWANIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ. 

1) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonywania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 

2) 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 wiadomo na tym etapie) 

nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

podwykonawców zaangażowanych w wykonywanie zamówienia oraz przekazuje 

wymagane informację na temat nowych podwykonawców (tj. nazwa, dane kontaktowe oraz 

przedstawicieli). W  przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy 

pzp, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.   

  

19. INFORMACJĘ DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu.  

 

20. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 



5 
 

 Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r. lub wcześniejszego 

wyczerpania przedmiotu zamówienia. 

21. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówień publicznych, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ. 

 

 

22. INFORMACJĘ O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJACY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH O 

ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA O ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

a) Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest założyć konto na platformie do 

komunikacji elektronicznej EPZ pod adresem 

https://www.soldea.pl/epz/epz/ 

Oznacza konieczność akceptacji regulaminu platformy i zapoznania się z instrukcjami 

korzystania z konta na platformie. 

b) Oferty składa się tylko za pośrednictwem platformy EPZ. 

c) W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni 

posługiwać się numerem postępowania. 

d) Wejście na platformę EPZ odbywa się poprzez link aktywny po kliknięciu poniższego 

obiektu 

 
Znajdującego się w zakładce Zamówienia publiczne/ Zarząd Dróg Powiatowych/ 

Zamówienia o wartości powyżej 130 000 zł netto 

e) Aktualne wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy EPZ – wskazane są 

na stronie internetowej logowania i rejestracji  Platformy - pod adresem: 

https://www.soldea.pl/epz/epz/ 

f) Sposób  przesyłania plików (oferty, oświadczeń, dokumentów, prac konkursowych) za 

pośrednictwem Platformy EPZ oraz potwierdzenia złożenia plików zostały opisane 

w Instrukcjach (filmach) użytkowników Platformy EPZ. 

g) Wykonawca uzyskuje dostęp do Platformy EPZ poprzez rejestrację konta lub zalogowanie 

jeżeli posiada wcześniej zarejestrowane konto i postępuje zgodnie z instrukcjami operatora. 

Wykonawca po zalogowaniu ma dostęp do bazy postępowania Zamawiającego i wybiera z 

listy przedmiotowe postępowanie. Wykonawca ma obowiązek śledzić komunikaty 

generowane przez Platformę EPZ. Wykonawca rejestruje się bezpłatnie na Platformie EPZ 

pod podany adres, zgodnie z zasadami podanym przez operatora platformy EPZ.  

h) Wykonawca zamierzający korzystać z platformy EPZ zobowiązany jest zapoznać się z 

aktualnymi instrukcjami używania platformy EPZ. 

i) Sposób korzystania z Platformy EPZ został przedstawiony w zakładce „FAQ” oraz w 

zamieszczonych na Platformie EPZ filmikach instruktażowych dostępnych po zalogowaniu 

się do platformy. 

https://www.soldea.pl/epz/epz/
https://www.soldea.pl/epz/epz/
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j) Za pomocą tego Platformy EPZ wykonawca składa ofertę, oświadczenia o niewykluczeniu, 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, pełnomocnictwa, zobowiązania podmiotu 

trzeciego i inne dokumenty związane z postępowaniem oraz zadaje pytania do SWZ. 

k) Powiadomienia oraz wezwania od zamawiającego będą przekazywane za pomocą 

Platformy EPZ w zakładce „Do Wykonawcy”. 

l) Odpowiedzi na żądania Zamawiającego składa się przez Wykonawcę w oknie platformy 

przeznaczonym do składania plików do Zamawiającego w podziale na pliki jawne i te 

zastrzeżoną tajemnicą przedsiębiorstwa.  

m) Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się tylko w zakładce „Pytania do SWZ”.  

Odpowiedzi na pytania zamawiający zamieszcza pod adresem www.bpi.powiat-otwocki.pl 

n) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznie, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodna z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniach: 

✓ Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 w sprawie rodzajów podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415) 

✓  Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 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). 

o) Za datę wpływu ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 

datę wygenerowaną przez platformę. 

p) Termin przekazania informacji do wykonawcy przez zamawiającego jest data 

wygenerowania przez platformę.  

q) W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w 

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

oznaczonym pliku korzystając na Platformie EPZ z pola do przekazywania plików 

oznaczonego jako  Tajemnica Przedsiębiorstwa. W przypadku gdy wykonawca nie 

wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi. 

r) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej 

„dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione 

przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 

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

s) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 

w postaci papierowej. (typ podpisu zależy od progu) 

t) Plik załączony przez Wykonawcę w Platformie EPZ, nie jest widoczny ani identyfikowalny 

dla zamawiającego do czasu upływu terminu składania ofert / wniosków. 
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u) Oferta / wniosek i oświadczenia wraz z nimi składane mogą być wycofane i złożone przez 

wykonawcę ponownie przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 

v) Po upływie terminu składania ofert nie będzie możliwe wycofanie lub zmiana złożonej 

oferty/ wniosku 

w) Ofertę należy złożyć poprzez platformę EZD w elektronicznym oryginale w języku polskim 

podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym (e-dowód) lub 

podpisem zaufanym. 

x) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, 

jak składana oferta tj. w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii 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, 

które to poświadczenie notariusz opatruje kalikowanym podpisem elektronicznym, bądź też 

poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.   

y) Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki 

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

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

zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

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

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 

1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

z) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 4 niniejszego rozdziału 

SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

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

zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w 

niniejszej SWZ. 

aa) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

bb) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 

odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

cc) Oferta i oświadczenia mogą być wycofane i złożone ponownie przed upływem 

wyznaczonego składania ofert. Po upływie terminu składania ofert nie będzie możliwe 

wycofanie lub zamiana złożonej oferty. 

dd) System Platformy EPZ generuje automatycznie potwierdza złożenia pliku dostępne dla 

Wykonawcy. 

ee) Rekomendacje Zamawiającego: 

- Zaleca się sporządzenie oferty i oświadczenia w formacie PDF i podpisanie podpisem w 

formacie PAdES. 

- Wykonawca nie może  samodzielnie  szyfrować przekazywanych plików. 

- Nie zaleca się stosowania podpisu zewnętrznego XADES (2 pliki do przekazania) 

ff) Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania: 
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− są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i 

powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

lub na informatycznym nośniku danych;  

− umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

− umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 

wydruku;  

− zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 

 

23. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKACJI Z WYKONAWCAMI 

Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami: 

Panią Małgorzatę Bożek 

Tel. 22 780 64 21 

Tel. Kom. 601 881 020 

e-mail: mzawadka@powiat-otwocki.pl 

 

24. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. 

do dnia 26.01.2021 r.  

2) W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazane przez niego okres, nie dłużej niż 30 dni. 

3) Przedłożenie terminu związania ofertą, o której mowa w ust. 2 wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczeni tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych 

znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofert.  

25. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w zgodnie z wytycznymi wskazanymi w 

pkt. 22 

2) Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego. 

3) Do ofert należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4) Wykonawca powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym, który stanowi 

załącznik do SWZ. W sytuacji nie korzystania z załączonego formularza Wykonawca 

zobowiązany jest do zamieszczenia w treści oferty wszystkich informacji wymaganych 

przez Zamawiającego w formularzu ofertowym. 

5) Do oferty należy dołączyć: 

a) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o 

spełnieniu warunków udziału w postępowa – wzór oświadczenia stanowi załącznik do 

SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 

b) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

c) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

mailto:mzawadka@powiat-otwocki.pl
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d) 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. 

6) Informację zawarte w oświadczeniach o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu. 

7) Ofertę oraz oświadczenia muszą być złożone w oryginale. 

8) Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

9) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej 

lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

10)   Zamawiający w przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków 

dowodowych lub złoży niekompletne, wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, pod warunkiem gdy przedmiotowe środki 

dowodowe nie służą potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w 

opisie kryterium oceny ofert. Ponadto Zamawiający nie wezwie do złożenia lub 

uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych gdy pomimo złożenia 

przedmiotowych środków dowodowych oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania. 

11) Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez podmiot udostępniający zasoby 

pozwolą na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a 

także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem wykonawcy. 

12) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniają tego zasoby nie 

potwierdzą spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu 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 spełnia warunki udziału w postępowaniu.    

13) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powołać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie podlega 

o w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

14) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia również oświadczenie podmiotu udostępniającego 

zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 

zasoby, zgodnie z katalogami dokumentów określonych w niniejszym rozdziale i rozdziale 

„Informację o podmiotowych środkach dowodowych”. 

15) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

16) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

17) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty 

oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni 

wykonawcy. 

18) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

19) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą na trzy dni przed zwarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

są zobowiązaniu przedstawić zamawiającemu stosowną umowę regulującą współprace tych 
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Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą w swej treści następujące 

postanawiania: 

✓ Określenie celu gospodarczego 

✓ Oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

✓ Podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie, 

zgodnie z oświadczeniem, 

✓ Wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek 

z Wykonawców występujących do czasu wykonania zamówienia w całości, 

✓ Solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację 

przedmiotu zamówienia, 

✓ Solidarność Wykonawców jako wierzycieli względem wierzytelności, które będą 

im przysługiwały w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w ramach 

zawartej z Zamawiającym Umowy 

✓ Określenie sposobu płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego 

przysługującego Wykonawcom w związku z realizacją zamówienia, zgodnie z 

którym faktury na rzecz Zamawiającego będzie wystawiał Lider, który będzie się 

rozliczał wewnętrznie z drugim członkiem konsorcjum 

 

26. WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

2) Zmawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających 

negocjacjom, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynie 

do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem składania odpowiednio ofert. 

3) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ppk. 2, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia 

odpowiednio ofert. 

4) W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie o którym 

mowa w ppk. 2 zamawiający nie ma obowiązku udzielenia odpowiednio wyjaśnień SWZ 

oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert.    

5) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ. 

6) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. W przypadku gdy zmiana treści WZ jest istotna dla sporządzenia oferty 

lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ 

i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na 

ich przygotowanie. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zmawiający 

zamieszcza na stornie internetowej prowadzonego postepowania poprzez zamieszczenie 

ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.  

 

27. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy EPZ 

https://www.soldea.pl/epz/epz/ nie później niż do dnia 28.12.2021 r. do godziny 12.00 

Uwaga 

Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę EPZ, 

tj. datę i godzinę ujawnioną w poświadczeniu złożenia pliku, zgodnie z czasem serwera 

Platformy EPZ. 

2) W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w ust. 1 

niniejszego rozdziału SWZ, oferta zostanie odrzucona. 

https://www.soldea.pl/epz/epz/
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3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

4) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

 

28. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1) Otwarcie ofert następuje na Platformie EZD 

2) Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 28.12.2021 r. o godzinie 12.30  na komputerze 

Zamawiającego po pobraniu udostępnionych przez Platformę EPZ plików  złożonych przez 

wykonawców. 

3) Zamawiający najpóźniej przed terminem otwarcia ofert, udostępni na stronie internetowej 

www.bip.powiat-otwocki.pl w zakładce zamówienia publiczne informację o kwocie jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

www.bip.powiat-otwocki.pl w zakładce zamówienia publiczne następujące informację o: 

a) Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte 

b) Cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5) Zamawiający informuje, że w przypadku awarii systemu teleinformacyjnego, która 

spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, 

otwarcie ofert nastąpi niezwłoczne po usunięciu awarii. 

6) Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej. 

 

 

29. ZAMAWIAJĄCY DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 139 PZP, NAJPIERW 

DOKONA BADANIA I OCENY OFERT, A NASTĘPNIE DOKONA KWALIFIKACJI 

PODMIOTOWEJ WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ 

OCENIONA W ZAKRESIE BREKU PODSTAW WYKLUCZENIA O SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

30. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp 

(wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1,2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodnię zamawiającemu, że spełni łącznie 

następujące przesłanki: naprawił lub zobowiązał się do naprawy szkody wyrządzonej 

przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym 

zadośćuczynienie pieniężne; wyczerpującą wyjaśnił  fakt i okoliczności związane z 

przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz 

spowodowanymi przez niego szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z 

właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; podjął konkretne 

środki techniczne, organizacyjne i kadrowe odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu (…)) Wykonawcę: 

1.1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa wart.258Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa wart.189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa wart.228–230a, art.250a Kodeksu karnego lub wart.46 lub art.48 ustawy 

z dnia 25czerwca 2010r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa wart.165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

http://www.bip.powiat-otwocki.pl/
http://www.bip.powiat-otwocki.pl/
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przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

wart.299Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 Kodeksu karnego, lub mające 

na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu 

cudzoziemcowi, o którym mowa wart.9ust.2 ustawy z dnia 15czerwca 2012r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa wart.296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa wart.286Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa wart.270–277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art.9 ust.1 i3 lub art.10 ustawy z dnia 15czerwca 2012r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej–lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w 

przepisach prawa obcego; 

1.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki współce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza współce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w pkt 1; 

1.3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

1.4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

1.5 jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie; 

1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa wart.85ust.1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 

należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawca może zostać wykurczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

3) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 pzp. 

 

31. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 

 W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wskazuje przesłanek wykluczenia 

Wykonawcy określonych w art. 109 ust. 1. 

  

32. WARUNKI UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  
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1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Wykonawcy posiadający aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu paliwami płynnymi zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 06.03.2018 r. 

Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) oraz art. 32 ustawy z 

dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.). 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w 

powyższym zakresie, 

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym 

zakresie, 

d) zdolności technicznej i zawodowej – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym 

zakresie, 

3) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może negatywnie wpłynąć 

na realizację zamówienia. 

4) Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie 

gospodarczy nie dopuszcza łącznego spełnienia warunków. 

5) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielnie zamówienia, co 

najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, wówczas 

zamówienia musi być realizowane przez tego Wykonawcę, który wykazuje spełnienie ww. 

warunków udziału w postępowaniu.  

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie, z którego 

wynikać będzie które usługi / roboty wykonują poszczególni Wykonawcy, zgodnie z 

załącznikiem do SWZ – oświadczenie dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie.   

 

33. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWE ŚRODKACH DOWODOWYCH:  

 

Zamawiający nie wymaga: 

 

34. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH W 

ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH CZĘŚCI  

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wraz z ofertą:  

a) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

b) Zezwolenia, licencje, koncesje lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności 

regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

2. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia podmiotowych środków dowodowych 

w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, ani też w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 

3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli: 

a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnego i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp dane 

umożliwiające dostęp do tych środków, 
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b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1  

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

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.     

 

35. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Nie dotyczy 

 

36. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

Nie dotyczy 

37. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca obliczając cenę oferty winien podać:  

− cenę brutto za 1 litr oleju napędowego ON we wszystkich stacjach paliw oferenta 

(bez upustu), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, 

− cenę brutto za 1 litr benzyny bezołowiowej PB 95 we wszystkich stacjach paliw 

oferenta (bez upustu), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, 

− stały upust (rabat) w % od ceny brutto 1 litra każdego rodzaju paliwa w stosunku do 

obowiązującej na stacjach paliw oferenta, przy czym upust ten winien być stały przez 

cały okres trwania umowy, 

− cenę brutto za całą 1. część zamówienia po uwzględnieniu oferowanego upustu z 

wyszczególnieniem cen brutto za poszczególne pozycje (zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia). 

- wartość brutto oleju napędowego (ON) należy obliczyć poprzez przemnożenie ceny 1 

litra oleju napędowego przez ilość 110 000,00 

- wartość brutto benzyny bezołowiowej (Pb 95) należy obliczyć poprzez przemnożenie 

ceny 1 litra benzyny przez ilość 3 000 lit 

- Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oblicza się poprzez 

sumowanie wartości brutto oleju napędowego z wartością brutto benzyny 

bezołowiowej 

 

 

a) Podane w formularzu ofertowym przez Wykonawcę ceny brutto nie stanowią wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy, lecz są wyłącznie podstawą do porównania ofert 

złożonych w ramach postępowania.  

b) Zamówienie realizowane będzie zgodnie z treścią podpisanej umowy do wysokości 

środków finansowych przeznaczonych na ten cel przez Zamawiającego. Cena brutto za 

wykonanie całego przedmiotu zamówienia zostanie użyta przez Zamawiającego tylko 

do określenia ceny oferty, natomiast wiążąca zwycięskiego Wykonawcę będzie 

wielkość upustu cenowego, obowiązującego przez cały okres trwania umowy, 

liczonego od wartości zakupów paliwa dokonanych w danym okresie rozliczeniowym 

w stacjach paliw Wykonawcy. 
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c) Wszelkie wartości określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności 

umowy. 

d) Podana  w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej 

SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca  tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

e) Cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku. 

f) Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 

właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień 

składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki 

podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny 

i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki. 

g) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich. 

h) W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość 

właściwa zostanie przyjęta cena ofertowa podana słownie. 

i) Jeżeli złożono 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,  dla celów stosowania  kryterium cen. zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek o towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazują nazwę towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku.   

j) Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie 

będzie prowadził u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.  

W przypadku gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść 

formularza.   

k) Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

38. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH WAGA W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH 

CZĘŚCI: OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

 

- Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert w odniesieniu do wszystkich części: 

Lp. Nazwa kryterium Symbol Waga kryterium w % 

1 Cena brutto za wykonanie całego 

przedmiotu zamówienia  

C 30% 

2 Wartość stałego upustu  dla oleju 

napędowego 

UO 50% 

3 Wartość stałego upustu  dla 

benzyny bezołowiowej 

UB 10% 

3 Odległość odbioru paliwa od 

siedziby Zamawiającego 

D 10% 

 

1. Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru: 
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P=PC+ PUO + PUB+PD 

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie 

PC – liczba punktów w kryterium „Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia”  

PUO – liczba punktów w kryterium „Wartość stałego upustu  dla oleju napędowego” 

PUB - liczba punktów w kryterium „Wartość stałego upustu  dla benzyny bezołowiowej” 

PD – liczba punktów w kryterium „Odległość odbioru paliwa od siedziby Zamawiającego”    
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów będącą 

sumą punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach.  

3. Zamawiający przydzieli punkty w następujący sposób: 

1) Kryterium: Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia 

2) Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, każda z ważnych ofert będzie 

punktowana poprzez porównanie ceny brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia 

oferty badanej do najniższej ceny brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ze 

wszystkich ważnych ofert wg poniższego wzoru: 

PC=(Cn:Cx) x 30% 

gdzie: PC – liczba punktów za dane kryterium 

  Cn – najniższa cena 

Cx  - cena oferty badanej 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 

przecinku. 

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów.   

3) Kryterium wartość stałego upustu dla oleju napędowego: porównanie wartości stałego 

upustu oferty badanej do najniższej wartości stałego upustu ze wszystkich ważnych ofert 

wg poniższego wzoru: 

 

PUO=(Un:Ux) x 60% 

gdzie: PU – liczba punktów za dane kryterium 

  Un – wartość upustu badanej oferty 

  Ux -  najwyższa wartość upustu spośród wszystkich ofert podlegających ocenie  

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 

przecinku. 

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 50 punktów.  

 

4) Kryterium wartość stałego upustu dla benzyny bezołowiowej: porównanie wartości 

stałego upustu oferty badanej do najniższej wartości stałego upustu ze wszystkich 

ważnych ofert wg poniższego wzoru: 

 

PUB=(Un:Ux) x 10% 

gdzie: PU – liczba punktów za dane kryterium 

  Un – wartość upustu badanej oferty 

  Ux -  najwyższa wartość upustu spośród wszystkich ofert podlegających ocenie  

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 

przecinku. 

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 punktów.  

5) Kryterium odległość odbioru paliwa od siedziby Zamawiającego: Zamawiający będzie 

rozpatrywał to kryterium biorąc pod uwagę odległość zadeklarowaną przez Wykonawcę 

w formularzu ofertowym. wg poniższego wzoru: 

 

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 punktów. 
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odległość odbioru paliwa od 

siedziby Zamawiającego 

Od 0 do 5 

włącznie 

10 pkt 

odległość odbioru paliwa od 

siedziby Zamawiającego 
 Od 5 i więcej 

0 pkt 

  

4. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 

zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając ofertę dodatkową nie mogą zaoferować ceny 

wyższej niż  zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

7. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń. 

8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a zamawiający 

zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

10. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) Oczywiste omyłki pisarskie, 

2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty. 

 
 

39. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

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

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie 

www. bip.powiat-otwocki.pl. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed terminem, o 

którym mowa w ust. 1 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożoną tylko jedną 

ofertę.  

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

5. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1 ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia  

6. załącznik SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić 

postępowanie. 
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8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym  w art. 454 – 455 pzp oraz wskazanym we wzorze 

umowy. 

9. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, o rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej.  

 

40. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  

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

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów pzp. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

3. Szczegółowe informację dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” pzp. 

 

41. KLAUZURA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO  

1. 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:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w 

Otwocku z/s w Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew tel. 22 780 

64 21 

• inspektorem ochrony danych osobowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku jest 

Pani Daria Bartnicka, email: iod@powiat-otwocki.pl , 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

• 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej 

„ustawa Pzp”;   

• 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; 

• 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;   

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• 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;   

mailto:iod@powiat-otwocki.pl
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

• 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.  

2. 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 lub konkursu lub celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania  

o udzielenie zamówień. 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 lub konkursu.  

3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu  

umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej.  

4. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym  

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną  

Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio  

pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co  

najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  

5. Dlaczego dane są przetwarzane?  

• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy Pzp,  

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: udzielenia zamówienia publicznego,  

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie  

zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy1.  

6. Jak długo będą przechowywane moje dane? 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj.  

czas trwania postępowania, od wszczęcia do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego.  

7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub  

uzupełnienia o których mowa w art 16 rozporządzenia 2016/679 , nie może skutkować zmiana  

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie  

zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.  

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o  

którym mowa w art 18 ust 1 rozporządzenia 206/679, nie ogranicza przetwarzania danych  

osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

 

 

 

 

 



20 
 

Załącznik Nr 1 do SWZ`  

UMOWA NR ……/CRU/ZDP/2022 

 

zawarta w dniu ............2021 r. w Karczewie pomiędzy Powiatem Otwockim - Zarządem Dróg Powiatowych w 

Otwocku z/s w Karczewie, ul. Boh. Westerplatte 36, 05-480 Karczew,  

NIP: 532-20-08-671 

reprezentowanym przez: 

 

- Pana Pawła Grzybowskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku na podstawie Uchwały Nr 

CLXXVII/81/20 Zarządu Powiatu w Otwocku  

z dnia 4 marca 2020 r.  

przy kontrasygnacie Pani Edyty Cacko – Głównej Księgowej ZDP 

Zwanego w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym”  

 

a firmą ………………………………………… reprezentowaną przez ……………zwanym w dalszym ciągu 

„Dostawcą”, zawarta została umowa treści następującej: 

 

§1 

1. Niniejsza umowa została zawarta na podstawie zamówienia publicznego udzielonego  

w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia  

11 września 2019 r. (Dz. U z 2021 poz. 1129, 1598) – ZDP/P-43/2021. 

2. Przedmiotem umowy jest zaopatrzenie samochodów oraz maszyn należących do Zarządu Dróg Powiatowych 

w Otwocku w paliwa płynne tj. olej napędowy (ON) w ilości nie większej niż 110 000 (sto dziesięć tysięcy) 

litrów oraz benzyny bezołowiowej (Pb 95) w ilości nie większej niż 3 000 (trzy tysiące) litrów, zgodnych z 

warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 

grudnia 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz wymagania norm PN-EN 590 + 

A1:2017-06 i PN-EN 228+A1:2017-06/Ap1:2017-11 

 

§ 2 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości zamówionego przedmiotu 

zamówienia. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania 60% ilości, o której mowa w § 1 ust. 2, każdego rodzaju 

paliwa. 

 

§ 3 

1. Realizacja przez Dostawcę przedmiotu umowy będzie następowała sukcesywnie przez okres obowiązywania 

niniejszej umowy, partiami według bieżących zapotrzebowani Zamawiającego. 

2. Tankowanie samochodów i sprzętu silnikowego odbywać się będzie na stacji paliw Dostawcy w ………. przy 

ul. …………………. 

3. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości sprzedaży przedmiotu zamówienia oraz zapewnia 

Zamawiającemu możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Dostawcy przez co najmniej 11 godzin w ciągu 

doby od 700 do godziny 1800 w dni robocze.  

4. Odbiór paliw odbywać się będzie bezgotówkowo. 

5. Dostawca każdorazowo wystawi dokument potwierdzający wydanie przedmiotu umowy, w którym zawarte 

będą informację: data tankowania, godzina tankowania, ilość i rodzaj zakupionego paliwa, numer 

rejestracyjny, markę pojazdu, czytelne imię i nazwisko osoby pobierającej oraz podpis osoby pobierającej. 

6. Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny jednostkowe 

obowiązujące na stacji paliw Dostawcy z dnia zakupu pomniejszone o wskaźnik obniżki ceny podany w 

ofercie. 

7. Zgodnie z formularzem ofertowym Dostawca udzieli Zamawiającemu upustu dla oleju napędowego w 

wysokości …%, o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena zakupu paliwa w stosunku do ceny, o 

której mowa w ust. 6. Upust będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy. 

8. Zgodnie z formularzem ofertowym Dostawca udzieli Zamawiającemu upustu dla benzyny bezołowiowej w 

wysokości …%, o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena zakupu paliwa w stosunku do ceny, o 

której mowa w ust. 6. Upust będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy. 

9. Wykonawca każdorazowo wystawi faktury VAT, które muszą zawierać: numer umowy, rodzaj i ilość 

pobranego paliwa, cenę jednostkową jednego litra paliwa przed upustem, cenę jednostkową z 

uwzględnieniem upustu. 

10. Dokument, o którym mowa w ust. 5, zostanie załączony do faktury VAT. 

11. Faktury VAT za zakupione paliwo należy wystawiać nie rzadziej niż raz w tygodniu. 
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§ 4 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:  

1) po stronie Zamawiającego – Pan Damian Jankowski tel. …….. e-mail ………. 

2) po stronie Dostawcy - Pan/Pani ……………………….. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 powyżej są uprawnione do uzgodnienia form i metod współpracy, udzielania 

koniecznych informacji, podpisywania dokumentów związanych zamówieniem, odbiorem poszczególnych 

dostaw i rozliczeniami, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy, 

koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że odebrany olej napędowy lub benzyna jest złej jakości (niezgodny z 

wymogami zawartymi w § 1, jest zobowiązany powiadomić Dostawcę telefonicznie,  

faksem lub pisemnie o złej jakości oleju napędowego w ciągu 2 dni od daty stwierdzenia wady. 

2. W przypadku stwierdzenia złej jakości odebranego przez Zamawiającego oleju  

napędowego lub benzyny bezołowiowej, potwierdzonego protokołem z badań  

sporządzonych na koszt Dostawcy, Dostawca wymieni niezwłocznie – najpóźniej w ciągu 3 dni olej napędowy 

i poniesie wszelkie koszty związane z jej wymianą. 

 

§ 6 

W całym okresie trwania umowy obowiązują upusty ustalone w ofercie Dostawcy. 

 

§ 7 

1. Z tytułu realizacji dostaw paliwa Dostawca będzie otrzymywał wynagrodzenie będące iloczynem ilości 

dostarczonego paliwa oraz ceny 1 litra paliwa po uwzględnieniu upustu, o którym mowa w § 3 ust. 7 i 8. 

2. Łączna wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż …………  

3. Wypłata wynagrodzenia za zamówienia poszczególnych dostaw, będzie realizowana w ciągu 21 dni od 

otrzymania przez Zamawiającego wystawionej zgodnie z niniejszą umową faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 

6. 

4. Faktura będzie wystawiona na następujące dane: Nabywca: Powiat Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock, 

NIP: 532 16 42 710; Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie ul. Bohaterów 

Westerplatte 36, 05-480 Karczew. 

5. Fakturę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew.  

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

 

§ 8 

1. W przypadku trzykrotnego niedotrzymania godzin otwarcia stacji, o których mowa w § 3 ust. 3, Dostawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 

2. W przypadku, jeżeli wynik badania jakości towaru w toku kontroli prewencyjnej lub reklamacji wykaże 

niespełnienie wymagań jakościowych, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

20 000,00 zł.  

3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto, którego nie zrealizowano zgodnie z umową za każdy 

dzień opóźnienia. 

4. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 30 000,00 zł w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy.   

5.  Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje 

się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

7. Dostawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych z 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

8. Łączna maksymalna wartość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 100% 

wartości określonej w § 7 ust 2 umowy. 

 

§ 9 

Dostawca nie ma prawa powierzyć realizacji zamówienia innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie. 
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§ 10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej niezrealizowanej części w 

terminie 30 dni w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie społecznym. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania 

zrealizowanej części umowy. 

3. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadkach stwierdzonych zaniedbań lub niewywiązania się z 

zawartej umowy przez Dostawcę, Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku może rozwiązać niniejszą umowę 

ze skutkiem natychmiastowym. 

 

 

§ 11 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31.12.2022 r. lub wcześniejszego wykorzystania ilości 

o której mowa w §1 ust. 2. 

 

§ 12 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz na podstawie postanowień: 

1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu Umowy, 

2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w 

celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,  

3) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze szczegółowym 

opisem, 

4) Zmiany terminu końcowego wykonania Umowy, wynikającego ze zmiany terminu, sposobu lub źródła 

finansowania przedmiotu Umowy, 

5) Zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. 

 

§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego.  

2. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

.............................................. 

 

 

 

................................................... 
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Załącznik Nr 2 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 

1 ustawy pzp na: 

Zaopatrzenie Zarząd Dróg Powiatowych w paliwa płynne  

 

prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku – ZDP/P-43/2021   

WYKONAWCA LUB WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy 

lub  

nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców) 

 

reprezentowany/reprezentowani przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres poczty elektronicznej (e-mail): ……………………………………………………………..…………. 

 

Osoba upoważniona do kontaktu 

 

Imię i nazwisko:...................................................... 

 

Numer telefonu:………………………………………… 

 

E-mail:………………………………………… …. 

 

Lp. Rodzaj paliwa Cena brutto za 1 litr paliwa z 

dnia opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu (w zł) 

Ilość (w litrach) Wartość brutto (w zł) 

1 Olej napędowy (ON)  110 000  

2 Benzyna bezołowiowa (Pb 95)  3  000  

Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zł  

 

Wartość stałego upustu  dla oleju napędowego (w %)  

 

Wartość stałego upustu  dla benzyny bezołowiowej (w %)  

 

Odległość odbioru paliwa od siedziby Zamawiającego (w km)   

 

 

2 Oświadczam, że przedmiot zamówienia publicznego wykonawca wykona w terminie i zgodnie z warunkami 

określonymi w SWZ. 

3 Oświadczam, że wykonawca zna treść SWZ i jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

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

ofert. 

4 Oświadczam, że w razie wybrania oferty wykonawcy, jako najkorzystniejszej oferty, wykonawca zobowiązuje się 

do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym integralną część treści SWZ oraz w 

miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 

5 Potwierdzam prawidłowość i aktualność następujących podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 

posiada: 

 

Nazwa postępowania 
Numer postępowania 

lub oznaczenie sprawy 

Określenie podmiotowego środka 

dowodowego, który posiada zamawiający, o 

ile podmiotowy środek dowodowy jest 

prawidłowy i aktualny 

   

   

   

 

6 Na podstawie art. 225 Pzp oświadczam, że wybór oferty: 
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(właściwy wybór należy zaznaczyć wpisując w pole prostokąta znak X) 

 nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;  

  

 będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego: 

 a) wskazuję wartość roboty budowlanej objętej obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 

podatku od towarów i usług VAT: ………………………………………………...; 

b) wskazuję stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie: …………………………..……………………… 

7 Oświadczam, że : ( niepotrzebne skreślić i zaznaczyć właściwe) 

a.  Wykonawca 1 :  jest małym / mikro / średnim przedsiębiorcą   

b. Wykonawca 2 :  jest małym / mikro / średnim przedsiębiorcą   

 

8 Zgodnie z art. 18 ust. 3 Pzp wykonawca zastrzega, że następujące informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649): 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp. 

W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

 

 

Klauzura RODO 

1. 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:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w 

Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew tel. 22 780 64 21 

• inspektorem ochrony danych osobowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku jest Pani Daria 

Bartnicka, email: iod@powiat-otwocki.pl , 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

• 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;   

• 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; 

• 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;   

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• 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; 

• 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.  

 

 

 

 

 

 

mailto:iod@powiat-otwocki.pl
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Załącznik Nr 3 do SWZ 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień 

publicznych 

o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 ust. 2 ustawy pzp na: 

Zaopatrzenie Zarząd Dróg Powiatowych w paliwa płynne  

prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku – ZDP/P-43/2021   

 

Ja/My, niżej podpisany/i 

…………………………………………………………………………………………… 

działający w imieniu i na rzecz:  

…………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie) 

 

1. Oświadczam/ oświadczamy1, że spełniam/spełniamy2  warunki udziału w postępowaniu określone 

przez Zamawiającego w SWZ. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w SWZ tj. na 

podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1) – 6) ustawy pzp. 

 

3. Oświadczam/ oświadczamy3, że zachodzą w stosunku do mnie/ nas podstawy wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (należy podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1) – 6) ustawy pzp przy uwzględnieniu 

wymogów wynikających z art. 110 ust. 2 ustawy Pzp).  

4. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

a) ………………………………………………. 

b) …………………………………………….. 

 

        

UWAGA: punkty 3 i 4 należy wypełnić jeżeli dotyczą, w przypadku, gdy nie dotyczą należy cały 

zapis przekreślić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Niepotrzebne należy skreślić  
2 Niepotrzebne należy skreślić 
3 Niepotrzebne należy skreślić 
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Załącznik Nr 4 do SWZ 

 

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień 

publicznych 

 

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 ust. 2 ustawy pzp na: 

Zaopatrzenie Zarząd Dróg Powiatowych w paliwa płynne  

prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku – ZDP/P-43/2021   

 

 

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

…………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………..……… 

(nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 
 

reprezentowani przez: 

……………………………………………………..…………………………………………… 
 

 

Uprawniony do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia oświadczam, że następujące roboty budowlane wykonają poszczególni 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 
 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo 

miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy 

wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia 

Zakres robót budowlanych/ usług, które 

wykona wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia4 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Należy wskazać, które usługi zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w odniesie do spełnienia 

warunku określonego w SWZ 
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Załącznik Nr 5 do SWZ 

 

Zobowiązanie podmiotu lub podmiotów udostępniających zasoby, o którym mowa  

w art. 118 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 

 

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 ust. 2 ustawy pzp na: 

Zaopatrzenie Zarząd Dróg Powiatowych w paliwa płynne  

prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku – ZDP/P-43/2021   

 

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCE ZASOBY 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 Pzp) 
 

reprezentowany przez: 
……………………………………………………..…………………………………………………………. 
 

zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………... 

( nazwa i adres firmy) 

1) zakres dostępnych wykonawcy/wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie 

zamówienia zasobów podmiotu udostępniającego zasoby: 

………………………………………………………………………………………… 

 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy/wykonawcom wspólnie ubiegającym się o 

udzielenie zamówienia i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia: 

………………………………………………………………………..……………… 

 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby/podmioty udostępniające 

zasoby, na zdolnościach którego wykonawca/ wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia polega/polegają w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą: 

………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

 

WYKAZ  PODWYKONAWCÓW 
  

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 ust. 2 ustawy pzp na: 

Zaopatrzenie Zarząd Dróg Powiatowych w paliwa płynne  

prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku – ZDP/P-43/2021   

 

WYKONAWCA 
…………………………………………………………………………………………………………..……. 
(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy lub nazwy 

albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców) 

 

reprezentowany przez: 
……………………………………………………..…………………………………………………………. 

Oświadczam(y), że zamierzam powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom  

 
Lp. Nazwa, adres firmy podwykonawczej     Opis części, która zostanie wykonana przez 

podwykonawcę  

1.    
2.    
3.    
4.    
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