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I Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

ul. Lwowska 9 

37-700 Przemyśl 

 

NIP: 795 20 45 083 

REGON: 650890980 

Tel.: (16) 678-30-44 

Fax: (16) 676-95-11 

Adres strony internetowej:  http://www.mzk.przemysl.pl/ 

Rodzaj Zamawiającego: Podmiot prawa publicznego 

Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających. 

II Tryb udzielania zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę 

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), 

zwanej dalej „ustawą Pzp”, na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy. 

2. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści „SIWZ” 

lub „specyfikacją”. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia będą 

miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

(t.j. Dz. U. 2018 poz. 1025) oraz inne przepisy obowiązujące przy wykonywaniu niniejszego 

zamówienia. 

III Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olejów i smarów, płynów chłodzących 

i eksploatacyjnych, płynów hamulcowych i płynów do spryskiwaczy do magazynów 

Zamawiającego z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży. Produkty te nie mogą zawierać 

substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie o których mowa 

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń 

produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających 

zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie 

substancje lub mieszaniny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 769 ze zm.). 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do zlokalizowanego 

w Przemyślu magazynu Zamawiającego, tj. Stacji paliw przy ul. Lwowskiej 9. 

3. Zamówienia na poszczególne dostawy będą składane mailowo, telefonicznie lub faksem. 

4. Nomenklatura wg CPV: 

09211100-2 - oleje silnikowe, 

09211600-7 - oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów, 

09211620-3 - oleje smarowne wewnętrzne, 

09211650-2 - płyny hamulcowe, 

24961000-8 - płyny chłodzące, 

24951100-6 - smary, 

39830000-9 - środki czyszczące, 

24316000-2 - woda destylowana. 

http://www.mzk.przemysl.pl/
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5. Lista towarów objętych zamówieniem wraz z szacunkową wielkością zamówienia: 

Lp. Nazwa 
Poj. 

opak. 
[l] 

Ilość 
[szt.] 

OLEJE 
1 

Boxol-26 - lub równoważny* 
1 10 

2 5 20 

3 Castrol EDGE 5W/30 - lub 
równoważny* 

1 50 

4 4 5 

5 Castrol EDGE Turbo diesel SAE 
5W/40- lub równoważny* 

1 50 

6 4 15 

7 Castrol GTX Hig Mileage 15W/40 - 
lub równoważny* 

1 5 

8 4 5 

9 Castrol Magnatec 10W/40 - lub 
równoważny* 

1 80 

10 4 10 

11 Castrol Magnatec 15W/40 - lub 
równoważny* 

1 5 

12 4 5 

13 Castrol Magnatec 5W/40 - lub 
równoważny* 

1 40 

14 4 5 

15 Castrol Magnatec diesel 10W/40 - 
lub równoważny* 

1 80 

16 4 5 

17 
Depresator do diesel 

0,15 120 

18 1 15 

19 Elf Evolution 10W/40 - lub 
równoważny* 

1 180 

20 4 30 

21 Elf Evolution 900 NF 5W/40 - lub 
równoważny* 

1 55 

22 4 10 

23 
Elf Sporti SRI 15W/40 - lub 
równoważny* 

1 10 

24 
Elf Sporti SRI 15W/40 - lub 
równoważny* 

5 5 

25 Elf Synthetic 5W/30 - lub 
równoważny* 

1 40 

26 1 5 

27 
Lotos ATF IID - lub równoważny* 

1 50 

28 5 5 

29 Lotos City 15W/40 - lub 
równoważny* 

1 80 

30 5 10 

31 Lotos diesel 15W/40 - lub 
równoważny* 

1 30 

32 5 5 

33 Lotos mineralny 15W/40 - lub 
równoważny* 

1 45 

34 5 5 

35 Lotos semisynthetic 10W/40 - lub 
równoważny* 

1 235 

36 4 45 

37 
Lotos semisynthetic 10W40 diesel 
- lub równoważny* 

1 30 

38 
Lotos syntetic 5W/40 - lub 
równoważny* 

1 50 

39 LUX-10 - lub równoważny* 5 10 

40 
Mixol-S - lub równoważny* 

1 45 

41 5 5 

42 Mobil Peak Life 5W50 - lub 
równoważny* 

1 5 

43 1 5 

44 Mobil Super 1000 15W/40 - lub 
równoważny* 

1 5 

45 5 5 

46 
Mobil Super 1000 diesel 15W/40 - 
lub równoważny* 

1 5 

47 Mobil Super 2000 10W/40 - lub 
równoważny* 

1 150 

48 4 20 

49 Mobil Super 3000 5W40 - lub 
równoważny* 

1 25 

50 4 5 

51 Olej do kosiarek dwusuwowych lub 
pilarek (czerwony) 

0,1 220 

52 1 55 

53 Olej do kosiarek dwusuwowych lub 
pilarek (zielony) 

0,1 115 

54 1 5 

55 Olej do Łańcuchów, przeznaczony 
do smarowania łańcuchów i pił 
mechanicznych 

1 115 

56 5 240 

57 Olej do mieszanki Stihl HP 
(czerwony) 

0,1 570 

58 1 45 

59 Olej przekładniowy GL-4 80W/90 - 
lub równoważny* 

1 15 

60 5 10 

61 Orlen SAE-30 - lub równoważny* 0,6 80 

62 Selektol Specjal 20W/40 - lub 
równoważny* 

1 10 

63 5 25 

64 Superol CB-40 - lub równoważny* 1 5 

65 Superol CC SAE-30 - lub 
równoważny* 

1 30 

66 5 25 

67 Wielofunkcyjny dodatek do Pb 0,1 60 

PŁYNY DO SPRYSKIWACZY 
68 

Płyn do spryskiwaczy letni 
1 5 

69 5 400 

70 
Płyn do spryskiwaczy –22°C 

1 5 

71 5 595 

PŁYNY HAMULCOWE 

72 
DA-1 ORGANIKA- lub 
równoważny* 

0,5 5 

73 
DOT-3 ORGANIKA- lub 
równoważny* 

0,5 15 

74 
DOT-4 ORGANIKA- lub 
równoważny* 

0,5 100 

75 R-3 ORGANIKA - lub równoważny* 0,5 5 

PŁYNY CHŁODZĄCE I EKSPLOATACYJNE 
76 AD-Blue 18 50 

77 
Borygo ALU - lub równoważny* 

1 10 

78 5 5 

79 
Borygo EKO - lub równoważny* 

1 30 

80 5 10 

81 
Borygo NOWY - lub równoważny* 

1 185 

82 5 30 

83 
Dynagel - lub równoważny* 

1 160 

84 5 25 

85 
Elektrolit 

1 5 

86 5 5 

87 

Petrygo Q - lub równoważny* 

1 155 

88 2 145 

89 5 105 

90 
Woda destylowana 

1 60 

91 5 165 
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*Pod pojęciem produkt równoważny rozumie się, że produkt jest co najmniej równy pod 

względem wybranych czy też wszystkich cech technicznych i jakościowych, produktowi 

o danym znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu.  

Wymagane świadectwo mieszalności wystawione przez certyfikowane laboratoria 

niezależne od producenta olejów. 

W przypadku produktu równoważnego proszę wpisać nazwę obok produktu 

oryginalnego. 

6. Podane w tabeli wielkości zamówienia maja charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostaw w zależności od potrzeb 

a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia cywilnoprawne. W wypadku konieczności 

znaczącego zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, Wykonawca zostanie poinformowany oddzielnym pismem o zaistniałych 

okolicznościach. 

7. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego całości dostaw Wykonawca nie będzie 

rościł pretensji z tego tytułu. 

IV Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy. 

V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków; 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunków; 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunków. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 

ustawy Pzp.  

3. W rozdziale VI SIWZ dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku 

podstaw do wykluczenia, Zamawiający szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń lub 

dokumentów żąda od Wykonawcy. W przypadku niedostarczenia kompletu wymaganych 

oświadczeń i dokumentów, Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zgodnie 

z art. 36b ust. 1 „ustawy Pzp” Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę tych części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 

wykonawcę firm podwykonawców. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia 

żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać 

wykluczeniu z postępowania z powodów wskazanych w ustawie, oraz wszyscy muszą spełniać 

warunki udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu lub 

oświadczenia, a także czy wymagany dokument lub oświadczenie potwierdza spełnianie 



Strona 8 z 18 

warunku lub brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę 

oświadczeń lub dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie 

spełnia. 

8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu 

1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 „ustawy Pzp” do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że: 

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w „ustawie Pzp” – wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 2, 

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu- wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 3. 

2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 „ustawy Pzp” Wykonawca, bez wezwania Zamawiającego, w terminie 

3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 „ustawy Pzp”, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 5.5 ppkt 23. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do specyfikacji. 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego aktualny na dzień 

złożenia odpis właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, o ile odnośnej 

dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł 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 (t.j. Dz. U. 2017 poz. 570). 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia 

o których mowa w ust. 1, 2 i 3, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o  zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia. 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza w oświadczeniach również informacje o podwykonawcach. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza w oświadczeniach również 

informacje o tych podmiotach. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3, wykonawca ten będzie zobowiązany 

złożyć, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wyznaczonym 
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terminem ich złożenia, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionymi nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed wyznaczonym terminem ich złożenia. 

7. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

8. Wymagane dokumenty mogą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę 

za zgodność z oryginałem (na każdej zapisanej stronie), z tym, że oświadczenia i dokumenty, 

o których mowa w pkt 1 i 2, muszą być złożone w formie oryginału. 

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem 

przez tegoż Wykonawcę. 

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych.  

12. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów. Zamawiający będzie żądał złożenia przez wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, w szczególności zobowiązania tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia.  

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w całości w języku polskim. Zasada ta 

rozciąga się również na cały okres realizacji umowy. 

VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 3 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, 

faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 123 ze zm.), 

z tym, że dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich 
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dokumenty te mogą być składane, są - w trybie art. 26 ust. 3 i 3a „ustawy Pzp” uzupełniane, 

składane lub poprawiane w formie określonej w tym Rozporządzeniu. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst 

jedn. Dz.U. 2019 poz. 123 ze zm.), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 3 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. 

2018 poz. 2188 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

4. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informację uważa się za wniesione z chwilą, gdy 

dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią. 

5. Zgodnie z art. 14 ust. 2 „ustawy Pzp”, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada 

na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub 

dniach wolnych od pracy. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII pkt. 6, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpatrzenia. 

8. Przedłużanie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w rozdz. VII pkt. 6. 

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod 

adresem http://mzk.przemysl.pl/przetargimzk.html 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa 

w art. 38 ust. 3 „ustawy Pzp”. 

11. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na 

adres Zamawiającego, podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji. 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 

specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

13. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie 

internetowej. 

14. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa 

i zobowiązania Wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały 

nowemu terminowi. 

15. Zapytanie związane s procedurą Wykonawcy mogą kierować na adres e-mail: 

przetargi@mzk.przemysl.pl 

http://mzk.przemysl.pl/przetargimzk.html
mailto:przetargi@mzk.przemysl.pl
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VIII Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

IX Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną 

ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 

2. Sporządzona oferta musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji i zawierać wszystkie 

wymagane dokumenty i załączniki, w tym w szczególności: 

1) Formularz oferty, zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; w przypadku 

składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających 

wspólną ofertę, 

2) Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale VI niniejszej specyfikacji, w tym: 

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie 

z Załącznikiem nr 2 do specyfikacji, 

b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, sporządzone zgodnie 

z Załącznikiem nr 3 do specyfikacji, 

3) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów 

składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy 

zgodnie z odpisem właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej – złożone w oryginale. 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia – złożone w oryginale. 

3. Ofertę składa się w formie pisemnej, wypełnionej na maszynie do pisania, komputerze lub 

czytelnym pismem odręcznym, zapewniającej pełną czytelność jej treści, pod rygorem 

nieważności. 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności. 

5. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

6. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby 

upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z właściwym 

rejestrem lub z centralną ewidencją i informacją o działalności gospodarczej) albo przez osobę 

umocowaną przez osobę uprawnioną. Upoważnienie musi być dołączone w oryginale do oferty, 

o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty 

i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy w obrocie gospodarczym (na kserokopii składa się własnoręczny podpis 

poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). 
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8. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać 

imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak nie jest czytelny lub nie zawiera pełnego 

imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwić 

odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 

9. Jakiekolwiek poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. 

11. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 

12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie  mogą być one 

udostępniane oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

informacje te muszą zostać umieszczone w odrębnej kopercie dołączonej do oferty i oznaczone 

napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie zastrzeżenia informacji 

stanowiących tajemnicę – zgodnie z art. 8 ust. 3 „ustawy”. Adnotację o zastrzeżeniu informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 „ustawy Pzp”. 

13. Kompletną ofertę, wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami 

Wykonawca winien umieścić w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający odczytanie jej 

zawartości bez uszkodzenia opakowania, w celu zachowania poufności jej treści do terminu 

otwarcia ofert. 

Opakowanie prawidłowo zaadresowane i oznakowane powinno zawierać: 

1) Adres Zamawiającego: 

Sekretariat, pok. nr 12 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 

ul. Lwowska 9 

37-700 Przemyśl 

2) Poza adresem, opakowanie winno zostać oznakowane następującym dopiskiem: 

„Oferta – dostawy olei PH.261.2.2020 – nie otwierać przed 21.05.2020 r. godz. 10
15

” 

3) Ponadto, opakowanie powinno zostać opisane lub opieczętowane nazwą i adresem 

Wykonawcy. 

X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Prawidłowo oznakowaną i zamkniętą kopertę zawierającą komplet dokumentów składających 

się na ofertę należy złożyć do siedziby Zamawiającego, tj. Miejskiego Zakładu Komunikacji 

Sp. z o.o., ul. Lwowska 9, 37-700 Przemyśl, w Sekretariacie Spółki (pok. nr 12, I piętro), 

bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty na ten sam adres, przed upływem terminu składania 

ofert. 

2. Termin składania ofert upływa z dniem 21.05.2020 r. o godz. 10
00

. Oferty złożone po tym 

terminie zostaną wykluczone w postępowania i niezwłocznie zwrócone Wykonawców bez ich 

otwierania. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

4. Zmiana oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winna być dokonana poprzez 

złożenie kolejnej oferty, w sposób i formie przewidzianej w rozdz. IX pkt.13 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowo opisanej na opakowaniu i na formularzu 
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stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji (formularz oferty) hasłem „ZMIANA 

OFERTY”. 

5. Wycofanie oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winno być dokonane poprzez 

złożenie przez wykonawcę stosownego oświadczenia woli, które należy złożyć 

w opakowaniach/kopertach zamkniętych i opisanych w sposób określony w rozdz. IX pkt.13, 

z dodatkową informacją „WYCOFANIE OFERTY”. 

6. Otwarcie ofert nastąpi 21.05.2020 r. o godz. 10
15

 w siedzibie Miejskiego Zakładu 

Komunikacji Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich 

składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

8. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

9. Zgodnie z art. 86 ust. 5 „ustawy Pzp” niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na 

stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, terminu płatności, oraz terminu dostawy zawartych w ofertach 

XI Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca obliczy cenę ofertową (z VAT) na podstawie kalkulacji własnej w oparciu o opis 

przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji zawarty w niniejszej specyfikacji, wypełniając 

Załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty).  

2. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji oraz 

załącznikach do niej. 

3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, cła, opłaty itp. 

4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację przedmiotu zamówienia, określone zostały 

szczegółowo w Załączniku nr 5 do SIWZ (projekt umowy). 

5. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia 

ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień składania faktury 

XII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Oferty Wykonawców nie podlegających wykluczeniu oraz spełniające warunki udziału 

w postepowaniu będą oceniane według następujących kryteriów i wag: 

Kryterium Waga (%) 

Cena 80 

Termin płatności 10 

Termin dostawy 10 

Maksymalna liczba punktów w każdym z kryteriów równa jest określonej wadze danego 

kryterium. 
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2. Opis kryteriów: 

1) Cena oferty: 

Pod uwagę będzie brana cena brutto zamówienia podana w ofercie. 

Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następującego wzoru: 

𝐶 =
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧𝑒 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
 𝑥 80 𝑝𝑘𝑡. 

gdzie: 

C – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena” 

2) Termin płatności: 

Pod uwagę będzie brany termin płatności za dostawę. Zamawiający dokona oceny ofert 

w zakresie powyższego kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego 

w formularzu oferty – Załącznik 1 do SIWZ. 

Liczba punktów:  

- termin płatności do 30 dni  - 10 pkt 

- termin płatności do 21 dni - 5 pkt 

- termin płatności do 14 dni - 0 pkt 

3) Termin dostawy: 

Pod uwagę będzie brany termin dostawy podany w ofercie. 

Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy termin 

dostawy. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie powyższego kryterium na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty – Załącznik 1 do SIWZ. 

Liczba punktów: 

- dostawa do 2 dni od dnia zamówienia - 10 pkt.  

- dostawa do 3 dni od dnia zamówienia - 0 pkt.  

Maksymalny termin realizacji zamówienia: do 3 dni od zamówienia. 

3. Wynik oceny ofert 

Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów. 

W przypadku złożenia kilku ofert o takiej samej punktacji, zgodnie z art. 91 ust. 4 „ustawy 

Pzp”, Zamawiający wybierze ofertą z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Zgodnie z art. 91 

ust. 6, Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

Jeżeli w postępowaniu nie wpłyną żadne oferty niepodlegające wykluczeniu lub odrzuceniu, 

postępowanie zostanie unieważnione. 

XIII Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich Wykonawców, podając jednocześnie 

uzasadnienie faktyczne i prawne, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy 
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złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 

i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o powodach odrzucenia ofert, 

4) unieważnieniu postępowania. 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w rozdz. XIII pkt. 1 na stronie 

internetowej. 

3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w rozdz. XIII pkt. 1, jeżeli ich 

ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 

„ustawy Pzp”, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

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

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w XIII pkt. 4, jeżeli: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono 

tylko jedną ofertę; lub 

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 „ustawy Pzp” upłynął termin do 

wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 „ustawy 

Pzp” lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze 

6. Zawarcie umowy nastąpi w trybie i terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

7. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

oraz na stronie internetowej https://mzk.przemysl.pl/przetargimzk.html 

XIV Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach 

Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie, stanowiącym Załącznik nr 5 do 

niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian mogących wynikać z odpowiedzi na 

zapytania. 

XV Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 

Zamawiającemu nie przysługują środki ochrony prawnej. 

XVI Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego 

Adres strony internetowej: https://www.mzk.przemysl.pl/  

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzk.przemysl.pl 

https://mzk.przemysl.pl/przetargimzk.html
https://www.mzk.przemysl.pl/
mailto:sekretariat@mzk.przemysl.pl
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XVII Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 

XVIII Klauzula informacyjna wynikająca 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”, Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Spółka 

z o.o., ul. Lwowska 9, 37-700 Przemyśl. 

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym skontaktować się można: 

1) telefonicznie: (+48) 733 040 110, 

2) listownie, na adres: ul. Lwowska 9, 37 – 700 Przemyśl, 

3) za pośrednictwem e – mail, na adres: inspektorochronydanych@mzk.przemysl.pl 

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 pn. „Sukcesywne dostawy 

olejów i smarów, płynów chłodzących i eksploatacyjnych, płynów hamulcowych i płynów do 

spryskiwaczy z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży”, nr sprawy PH.261.2.2020, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

1)  osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu 

o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 „ustawy Pzp”, 

2) upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych, 

3) podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Pani/ Pana 

danych osobowych np. Sądom, Prokuraturze, Komornikom sądowym czy Policji, 

4) podmioty przetwarzające na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia lub inni 

administratorzy danych przetwarzający Pani/ Pana dane we własnym imieniu, tj. biuro 

rachunkowe, podmioty świadczące usługi informatyczne, hostingowe, kancelaria prawna, 

innym podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkowe, 

rachunkowe, windykacyjne oraz działalność pocztową i kurierską, a także podmiotom 

świadczącym działalność płatniczą. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 „ustawy Pzp”, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach „ustawy Pzp”, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z „ustawy Pzp”. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

mailto:inspektorochronydanych@mzk.przemysl.pl
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3) 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, 

4) 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: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

3) 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. 

XIX Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

6. W trakcie prowadzenia postępowania Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania 

o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 96 ust. 1a i 1b „ustawy Pzp”. 

7. Uczestnicy postępowania mają prawo zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie 

zamówienia oraz z załącznikami, z wyjątkiem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżonych 

przez uczestników postępowania. 

8. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki na wniosek. 

9. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, 

zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

10. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, 

w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać 

za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych 

ofert. 

11. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest 

z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych 

do przesłania dokumentów, Zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób, 

w jaki mogą być one udostępnione. 

12. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający dokonuje 

odpłatnie. 

13. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, 

w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny 

ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przysyła ich kopie w terminie przez siebie 

wyznaczonym, nie później jednak, niż w dniu przesłania informacji o wyborze 

najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania. 
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XX Spis załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiących jej 

integralną część 

1. Formularz oferty - Załącznik nr 1, 

2. Oświadczenie (warunki udziału) – Załącznik nr 2, 

3. Oświadczenie (podstawy wykluczenia) – Załącznik nr 3, 

4. Oświadczenie dotyczące przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej – 

Załącznik nr 4, 

5. Projekt umowy - Załącznik nr 5. 

 


