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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 
 
Przedmiot zamówienia:  

Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych  
 Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku 

 
 
Tryb podstawowy bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) o wartości szacunkowej 
zamówienia poniżej 215 000 euro 
 
 
 
 
 
Zamawiający: 

Gmina Więcbork 
ul. Mickiewicza 22 
89-410 Więcbork 
NIP 5040025842 
REGON 092350961 

 
reprezentowana przez:  
Danutę Zawidzką – dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku 
ul. Pocztowa 16 
89 - 410 Więcbork 
tel. 52 321-68-55 
fax. 52 321-68-55 (wew. 20) 
www.booswiecbork.pl  
e-mail: sekretariat@booswiecbork.pl   
 
 
 
 

Zatwierdził i podpisał dokument  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 

Danuta Zawidzka 
dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej  

w Więcborku 
 

 
 
 
 
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
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Zawartość Specyfikacji warunków zamówienia: 
 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, 
2. Tryb udzielenia zamówienia, 
3. Opis przedmiotu zamówienia, 
4. Termin wykonania zamówienia, 
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 
6. Podwykonawstwo, 
7. Warunki udziału w postępowaniu, 
8. Podstawy wykluczenia,  
9. Podmiotowe środki dowodowe, 
10. Sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub 

dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami, 
11.  Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia, 
12.  Wymagania dotyczące wadium, 
13.  Termin związania ofertą, 
14. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i 

dokumentów, 
15.  Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert, 
16.  Sposób obliczenia ceny, 
17. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, 
18. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
20. Informacja o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany, 
21. Wizja lokalna, 
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy, 
23. Informacje dodatkowe, 
24. Wykaz załączników. 
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO                                                                                                           
1.1. Pełna nazwa oraz adres Zamawiającego: Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, 

NIP 5040025842, REGON 092350961; reprezentowana przez Danutę Zawidzką – dyrektora Biura 
Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16, 89 - 410 Więcbork. 

1.2. Numer telefonu: 52 321 68 55. 
1.3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl. 
1.4. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.booswiecbork.pl. 
1.5. Adres poczty elektronicznej prowadzonego postępowania: sekretariat@booswiecbork.pl. 
1.6. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
https://miniportal.uzp.gov.pl oraz dodatkowo: www.booswiecbork.pl. 

1.7. Zasady kontaktu i porozumiewania się określa rozdział 10 SWZ. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym 

zgodnie z art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej: 
ustawa Pzp (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) oraz na podstawie aktów wykonawczych 
do tej ustawy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, Wykonawca winien przyjąć, 
że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i aktów wykonawczych,  
a w drugiej kolejności zapisy niniejszej SWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu.       

2.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

2.3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 
mowa w art. 3 ustawy Pzp.  

2.4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
2.5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
2.6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
2.7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  
2.8. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji 
określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69. 

1) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między 
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

2) Zamawiający nie przewiduje możliwości odstąpienia od wymagania użycia środków 
komunikacji elektronicznej. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie systematycznych dostaw oleju napędowego do 

autobusów szkolnych poprzez bezpośrednie tankowanie na stacjach paliw wskazanych przez 
Wykonawcę; 

 Oznaczenie CPV: kod:09134100-8; nazwa: olej napędowy, 
 Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

3.2. Zakupy będą dokonywane sukcesywnie według bieżących, rzeczywistych potrzeb Zamawia-
jącego.  

3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
3.4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 

stanowiący załącznik nr 4 do SWZ. 
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji zamówienia: od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. 

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 
PKT 7 i 8 USTAWY PZP   

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

6. PODWYKONAWSTWO 
6.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy (Podwykonawcom).  
6.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 
6.3. 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. 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU  
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają  wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art.  108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w art. 
112 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy Pzp w zakresie: 
1) art. 112 ust. 2 pkt 2 - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej - posiadania aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi przedmiotowym zamówieniem, o której mowa w 
art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1385 z późn. zm.); 

2) art. 112 ust. 2 pkt 4 zdolności technicznej lub zawodowej - stacja paliw Wykonawcy 
umiejscowiona w sposób umożliwiający pobieranie paliwa w promieniu do 5 km od siedziby 
obwodu (zgodnie punktem 2. Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do SWZ).  

7.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 
spełnianie warunku przez Wykonawców. 

7.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w 
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 
8.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

9. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 
9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do SWZ. 
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9.2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na 
dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:  
1) potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym 

mowa w pkt 7.2 ppkt 1 oraz ppkt 2 SWZ, tj.: 
a) aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

paliwami ciekłymi objętymi przedmiotowym zamówieniem, o której mowa w art. 32 ust. 
1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 
1385 z późn. zm.); 

b) wykazu stacji paliw – oświadczenie wykonawcy - wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ 
2) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, tj.: 

a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie 
od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór stanowi 
załącznik nr 6 do SWZ; 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu 
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania. Ww. dokumenty winny być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - 
§13 ust. 1 rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

9.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.2 ppkt 2 lit. „b” nin. rozdziału - składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator 

lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona 
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej (pkt 9.3 lit „a”), zastępuje się je odpowiednio w 
całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.  
Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
ich złożeniem. 

9.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do 
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złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich 
złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich 
złożenia. 

9.5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień ich złożenia. 

9.6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 
125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

9.7. 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 31 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. 

9.8. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcja/spółki cywilne): 

1) 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;  

2) zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają 
poszczególni Wykonawcy (w odniesieniu do warunku, o którym mowa w rozdziale 7 pkt 7.2 
ppkt 1 i 2 SWZ dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia osób 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia); 

3) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie: 
dokumenty wymienione w pkt 9.1, 9.2 ppkt 2 lit. „a” i „b”, 9.3 SWZ. 

10. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 
LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 
A. Informacje ogólne 
10.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu: 
1) miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl)   
2) ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal), skrytka ESP: /BOOS_WIECBORK/SkrytkaESP 
3) oraz poczty elektronicznej: sekretariat@booswiecbork.pl. 

10.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: w zakresie przedmiotu 
zamówienia oraz w zakresie procedury przetargowej: Danuta Zawidzka – dyrektor Biura Obsługi 
Oświaty Samorządowej w Więcborku, tel. 52 321 68 55. 

10.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz 
do „Formularza do komunikacji”. 
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10.4.  Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach 
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

10.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
„Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 
wynosi 150 MB.  

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

10.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie 
można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej 
opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

 
B. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)  
10.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).  

10.2. Zamawiający dopuszcza komunikowanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
e-mail: sekretariat@booswiecbork.pl  - pojemność jednej wiadomości na skrzynce - do 50 MB. 
W tytule e-mail należy wpisać numer ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 
Wiadomości przekazywane drogą elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny wskazywać nr 
ogłoszenia lub ID postępowania oraz dane identyfikujące Wykonawcę. 

10.3. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem „Formularza do 
komunikacji” jako załączniki.  
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą 
poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 10.2 powyżej adres e-mail. Sposób sporządzenia 
dokumentów elektronicznych musi być zgody 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 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2415). 
Zamawiający zaleca użycie następujących formatów danych: .doc, .docx, .pdf . 

11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SWZ  
11.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści 

specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 
upływem terminu składania ofert. Zamawiający umieści taką informację na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

11.2.  Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 11.1, przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  
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11.3. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 
pkt 11.1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. 

11.4. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SWZ. 

11.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

11.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.    

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie przewiduje wadium  

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
13.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 11 lutego 2023 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym 
dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

13.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą wskazanego w pkt 13.1, 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. 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW   

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
14.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
14.3. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 9 pkt 9.1 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ); 
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy).  
14.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

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

14.5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 
formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie 
z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

14.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien 
być czytelny. 

14.7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku 
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

14.8. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. UWAGA: Oferta 
złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinna zostać opatrzona 
właściwym podpisem. Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą Wykonawcy 
lub na „paczce” dokumentów elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum dokumentów 
elektronicznych, które najczęściej zapisane jest w formacie ZIP) zawierających ofertę 
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Wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością 
jej zaszyfrowania. Złożenie podpisu jedynie w innym miejscu nie jest równoznaczne ze 
złożeniem podpisu pod ofertą. 

14.9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, 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, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
należy ten plik zaszyfrować. 

14.10.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 Pzp, 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 z późn.zm.). 

14.11. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

15. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
15.1. Ofertę należy złożyć do dnia 12 stycznia 2023 r. do godziny 11:00. 
15.2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność 
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w 
szczegółach danego postępowania. W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest 
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem. 
Elektroniczna skrzynka podawcza Zamawiającego ESP: /BOOS_WIECBORK/SkrytkaESP  

15.3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl    

15.4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 
użytkownika” dostępnej na miniPortalu.  

15.5. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
15.6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty.  
15.7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 stycznia 2023 r., o godzinie 12:00.  
15.8. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania.  

15.9. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia 
ofert w wyżej wskazanym terminie otwarcie nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

15.10. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.  

15.11.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni 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. 
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16.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY  
16.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym 

i słownym – zgodnie  z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ.  
16.2. Cena ofertowa podana w formularzu ofertowym jest ceną obejmującą wszystkie koszty 

związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami 
i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk 
Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 

16.3. Wykonawca winien wyliczyć cenę oferty w sposób określony w formularzu ofertowym -  
przemnożyć ilości litrów paliwa (określonych przez Zamawiającego z podziałem na części) przez 
cenę detaliczną brutto za 1 litr (obowiązującą na dystrybutorze Wykonawcy w dniu 29 grudnia 
2022 r.), a następnie wkalkulować w tę cenę stały upust procentowy, który będzie niezmienny 
przez cały okres obowiązywania przyszłej umowy. Cena 1 litra paliwa zaproponowana w 
ofercie służy skalkulowaniu ceny oferty; po zawarciu umowy cena ta może podlegać wahaniom; 
jedynie upust jest stały.  

16.4. Wszystkie czynności związane z obliczeniem ceny i mające wpływ na jej wysokość Wykonawca 
powinien wykonać z należytą starannością. 

16.5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

16.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
16.7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w 

trakcie realizacji zamówienia. 
16.8. 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 (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 wyżej, 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; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 
16.9. Wzór Formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania 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.  

 
 
  

17. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

Kryteria oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie 
następującymi kryteriami, którym przyporządkowano następujące wagi: 
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1)  Kryterium A. cena 60% – w zakresie kryterium A oferta może uzyskać maks. 60 pkt. 

Oferty oceniane będą na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę na formularzu 
ofertowym. 

Nazwa 
kryterium Znaczenie Określenie punktowania 

Cena 60% 

       C min  
R= ---------- x 100 x 0,6 
         C b  
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę wykonania przedmiotu 
zamówienia uzyska największą liczbę punktów, tj. 60. Kolejne ceny 
będą do najniższej ceny odnoszone według powyższego wzoru, gdzie:  
R – ranga,  
C min – cena najniższa,  
C b – cena oferty badanej. 

 
2) Kryterium B. stały upust 40% – w zakresie kryterium B oferta może uzyskać maks. 40 pkt. 

Kryterium upustu wprowadzone zostało, ponieważ Zamawiający uznaje cenę za olej 
napędowy za zmienną (w zależności od ceny z dnia tankowania, obniżonej o stały upust, jaki 
Wykonawca zaoferował w formularzu ofertowym). 

Nazwa 
kryterium Znaczenie Określenie punktowania 

Stały 
upust 40% 

Punkty przyznawane będą w oparciu o próg % upustu od ceny 
jednostkowej brutto 1 litra oleju napędowego, tj.: 
od 0,95% i więcej        –  40 pkt, 
od 0,71% do 0,94%     –  30 pkt, 
od 0,46% do 0,70%     –  20 pkt, 
od 0,24% do 0,45%     –  10 pkt. 
Wykonawca, który nie zaoferuje upustu lub zaoferuje mniejszy niż 
0,24% otrzyma 0%.  
Upust większy niż 0,95% nie będzie dodatkowo punktowany. 

Upust cenowy zaoferowany przez Wykonawcę będzie niezmienny przez cały okres obowiązywania 
umowy. 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagi. Oferty oceniane 
będą punktowo. Punkty otrzymane w kryterium A i B zostaną zsumowane. Zamówienie zostanie 
udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.  
 

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

18.1. Zgodnie z art. 253 ust. 1 uPzp, Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, 
poinformuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, 
jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom  w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
 podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

18.2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 18.1 ppkt 1 na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.  
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18.3.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

18.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w pkt 18.3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

19.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

20. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 
20.1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. 
20.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 
20.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie wskazanym w Projektowych postanowień umowy, stanowiącym załącznik nr 
3 do SWZ. 

20.4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej. 

20.5. Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie w postaci wniosku. Wniosek musi zawierać 
opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas wykonania zmiany (jeżeli wymaga), a w przypadku 
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy uzasadnienie z powołaniem zmian przepisów oraz wpływ 
zmian na wysokość umownego wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana umowy wymaga dla swej 
ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

21. WIZJA LOKALNA 
Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej 

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
22.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp.  

22.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

22.3. 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. 
22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie 

wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli 
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

22.5. 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. 

22.6. 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 ppkt 1). 

22.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 22.5 i 22.6 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. 

22.8. 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. 

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

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Obsługi Oświaty 
Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16, 89-410 Więcbork, tel. 52 3216855,  
e-mail: sekretariat@booswiecbork.pl; 

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w placówce: iodo@booswiecbork.pl, tel. 
523216855; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: 
BOOS.261.2.2022, pn.: Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych Biura Obsługi 
Oświaty Samorządowej w Więcborku.  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

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; 

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

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych; 
c) 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;   
d) 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: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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c) 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. 

Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych, o którym mowa w art. 16 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania 
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia tego postępowania. 
 
Ponadto Zamawiający informuje, że: 

1) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 
Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może 
żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, 

2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

24. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
     

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ 
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ 
3) Projekt umowy – załącznik nr 3 do SWZ 
4) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 4 do SWZ 
5) Oświadczenie Wykonawcy – wykaz stacji paliw – załącznik nr 5 do SWZ 
6) Oświadczenie Wykonawcy – grupa kapitałowa – załącznik nr 6 do SWZ 
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