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Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji 
znak sprawy: WO.242.11.2022 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej „SWZ”) 
 
 

Dotyczy: 
 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego jest w trybie podstawowym bez 
przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 
 
 
  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               Zatwierdził 
  
 
                                                                                                                                   

                                                                                                                                                      Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie 
                                                                                                                                                                                Marek Jonczak 
 

GARWOLIN,  MAJ 2022 r. 

 
 
Kody i nazwy ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: 
Dostawy CPV: 63.71.26.00 – 9 Usługi tankowania pojazdów,  
09.13.00.00 – 9 Ropa naftowa i destylaty. 
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ROZDZIAŁ I. 
Adres strony internetowej postępowania 

 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl.   
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 
 

ROZDZIAŁ II. 
Tryb udzielenie zamówienia 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

 
ROZDZIAŁ III. 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych. 
2. Opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części tj,: część 1, część 2, część 3, część 4, stanowi 

załącznik do projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.  
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert 

wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej 
oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, a także nie dopuszcza złożenia oferty w postaci 
katalogów elektronicznych ani załączenia do oferty katalogów elektronicznych. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 w zw. z art. 
214 ust. 1 p. 7 ustawy. 

5. Zamawiający na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał firmy (nazwy) 
ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
7. Zamawiający informuje zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy, iż jeżeli w niniejszej SWZ zostały wskazane 

znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy które charakteryzują 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, domniemywa się że towarzyszą 
im wyrazy „lub równoważne” w zakresie funkcjonalno-użytkowym. Zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy, 
Zamawiający stosował będzie kryteria równoważności określone w dokumentacji zamówienia,  
w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia. 
Ponadto Zamawiający informuje, iż każdorazowo odnosząc się do norm, ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 
ust. 1 pkt 2 i/lub ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne wskazywanym, pod 
warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych 
środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają 
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca, przed złożeniem oferty, dokonał wizji lokalnej w miejscu, 
gdzie będą wykonywane dostawy, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami 
objętymi przedmiotem zamówienia oraz miał możliwość uzyskania informacji, które mogą być 
konieczne do prawidłowej wyceny wartości dostaw. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy 
związanych z błędnym skalkulowaniem ceny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

 
ROZDZIAŁ IV. 

Termin wykonania zamówienia 
 

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie:  

https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl/


3 

 

Część 1 - tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego  
w Służbie Drogowej w Garwolinie oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg w Garwolinie 08 – 400 Garwolin, 
ul. Mazowiecka 26 -  termin wykonania: do dnia 31.12.2022 r.  
Część 2 - tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego  
w siedzibie Służby Drogowej w Trojanowie -  termin wykonania:  do dnia 31.12.2022 r. 
Część 3 - tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego  

w siedzibie Służby Drogowo- Mostowej w Maciejowicach -  termin wykonania:  do dnia 31.12.2022 r. 
Część 4 - dostawa oleju opałowego do kotłowni zlokalizowanej w budynku Służby Drogowej  
w Trojanowie  -  termin wykonania:  do dnia 31.12.2022 r.  
 

ROZDZIAŁ V. 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 
do treści umowy o zamówienie publiczne określone zostały (dla każdej z części tj. od części 1,  
do części 4)  w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ.  

ROZDZIAŁ VI. 
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej 

 
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://pzdgarwolin.ezamawiający.pl. 

1.  Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.  
2. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 

wczytania do Platformy. 
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy: 

1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na 
subdomenie; https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl, lub ttps://oneplace.marketplanet.pl, 

2) wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do 
strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości 
zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując 
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza 
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.  

3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym 
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w 
procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem 
złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia 
procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu 
podanym w ww. potwierdzeniu.  

4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. 
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz 
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę 
przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem 
zakładki „Korespondencja”. 

4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie 

wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany 
załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. 

5. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: 
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor 

Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub 
ich nowsze wersje; 
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3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w 
najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 

4) włączona obsługa JavaScript; 
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 

6. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi 
przepisami prawa, tj. txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, 
tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 
7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 
Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 100 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. 

7. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w sekcji „Dokumenty 
zamówienia”. Pobranie pojedynczego dokumentu lub wszystkich dokumentów następuje po 
kliknięciu polecenia „Pobierz”.  

8. Ofertę na: część 1/ część 2/ część 3/ część 4, wraz z załącznikami należy wczytać jako załączniki na 
Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy. 

9. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w sposób inny niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej wskazanych w niniejszej SWZ. 

 
ROZDZIAŁ VII. 

Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami 
 
Zamawiający wyznacza do kontaktu z wykonawcami: 

1) p. Wanda Nowicka – adres email: wnowicka@pzdgarwolin.pl, 
2) p. Kamil Baran – adres email: kbaran@pzdgarwolin.pl, 
3) p. Mariusz Zając – adres email: mzajac@pzdgarwolin.pl.  

 
ROZDZIAŁ VIII. 

Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, do dnia 07.07.2022 r. 
1. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres wskazany 
przez Zamawiającego, nie dłuższy niż 30 dni. 

2. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2 wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą.  

3. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 
o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 
jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

4. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

5. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej 
zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 
ROZDZIAŁ IX. 

Wadium 
 

1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia i 
utrzymywania nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, wadium w wysokości dla: 
Część 1 - tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego 
w Służbie Drogowej w Garwolinie oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg w Garwolinie  
08 – 400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, 

mailto:wnowicka@pzdgarwolin.pl
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Część 2 - tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego  
w siedzibie Służby Drogowej w Trojanowie – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, 
Część 3 - tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego  

w siedzibie Służby Drogowo - Mostowej w Maciejowicach - Zamawiający nie wymaga wniesienia 
wadium, 
Część 4 - dostawa oleju opałowego do kotłowni zlokalizowanej w budynku Służby Drogowej  

w Trojanowie – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
1) pieniądzu, 
2) gwarancjach bankowych, 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2019 r., poz. 310 z późn zm.).  

2. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, lub nie 
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływy terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot 
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy, zostanie odrzucona na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy.  
3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacać na przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: w PKO BP Oddział Garwolin nr 89 1020 4476 0000 8802 0022 3248. Na przelewie 
należy umieścić informację: „Wadium w postępowaniu znak sprawy: WO.242.11.2021 - nie 
dotyczy - żadnej z części. W przypadku wadium wnoszonego w formie określonej w ust. 2 pkt 2-
4, jako Beneficjenta wadium należy wskazać: 
Powiat Garwoliński 
08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26,  
NIP 826-218-96-46 
- Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie 
08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26. 

4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 2-4, musi 
zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do 
zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego.  
Wadium wniesione w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 2-4, musi mieć taką samą płynność jak 
wadium wniesione w pieniądzu, tj. dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej 
formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści dokumentu potwierdzającego wniesienie 
wadium, powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie wadium 
wniesionego w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 2-4, będą rozstrzygane zgodnie z prawem 
polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 

5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie 
pieniężnej do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu wniesienia wadium, a w 
pozostałych przypadkach wymienionych w ust. 2 – oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci 
elektronicznej. 

6. Zamawiający zwraca, wadium niezwłocznie nie później jednak niż w 7 dni od upływu terminu 
związania ofertą, lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnienia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

7. Zamawiający niezwłocznie nie później jednak niż w 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium 
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, lub którego oferta 
została odrzucona, lub po wyborze najkorzystniejszej oferty z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, lub po unieważnieniu postępowania, w przypadku 
gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do 
jego wniesienia. 
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8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 3, powoduje rozwiązanie stosunku 
prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony 
prawnej, o których mowa w dziale IX. 

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 
gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust.  pkt 2–4, występuje odpowiednio do gwaranta 
lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli zmaterializują się przesłanki określone w 
określone w art. 98 ust. 6 ustawy, tj.:  

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 
ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków 
dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 
ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 
o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana:  
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie,  
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli 
zamawiający żądał jego wniesienia);  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 
ROZDZIAŁ X. 

Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Oferta na każdą z części tj.: część 1/ część 2/ część 3/ część 4 musi być sporządzona w języku 
polskim, w postaci elektronicznej i musi zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Wykonawca składa ofertę na każdą z części tj: część 1/ część 2/ część 3/ część 4 na Platformie w 
następujący sposób: 

1) Wykonawca składa Ofertę poprzez: 

• wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ), 

• dodanie w zakładce „Oferty” dokumentów (załączników) określonych w niniejszej 
SWZ. 

Czynności te realizowane są poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument” i wybranie 
docelowego pliku, który ma zostać wczytany.  

2) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.  
3) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi 

tajemnice przedsiębiorstwa lub „Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913). 
Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem informacji stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa, wykazać spełnianie przesłanej określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się aby uzasadnienie 
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego 
udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę informacji jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa bez wskazania uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego 
jako nieskuteczne ze względu na zaniechanie podjęcia przez Wykonawcę niezbędnych 
działań w celu zachowania poufności informacji objętych klauzulą informacji zgodnie z 
postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy PZP. 
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4) Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę”.  
5) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona 

poprawie” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”. 
6) O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie. 
7) Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając 

polecenie „Usuń". 
8) Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w 

zakładce „Oferty” należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „Wycofaj 
ofertę”. 

3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub 
podpisu zaufanego. 

4. Do oferty należy załączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.   

5. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 
do niniejszej SWZ.  

6. Do oferty na każdą z części tj.: część 1/ część 2/ część 3/ część 4 należy załączyć: 
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (oświadczenie składa Wykonawca, zaś w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – wzór oświadczenia  
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ, 

2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowania stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszej SWZ, 

3) zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy do oddania do dyspozycji 
wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – jeśli dotyczy (wzór 
przedmiotowego zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ),  

4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, (składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie) 

5) dokument potwierdzający wniesienie wadium,  
6) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile składa pełnomocnik, 
7) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

7. Oferta na każdą z części tj.: część 1/ część 2/ część 3/ część 4, oświadczenie wykonawcy  
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane są oryginale w formie 
elektronicznej.  

8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty a także pełnomocnictwo dla pełnomocnika do 
reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeśli dotyczy) muszą być 
złożone w oryginale w takiej samej formie, w jakiej składana jest oferta, tj. w formie elektronicznej 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 
poświadczenia sporządzonego stosownie do postanowień art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 
Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1192, z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz 
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem 
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elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 
pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez umocowanego.  

9. Jeśli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe 
środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w 
wyznaczonym przez siebie terminie.  

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu 
zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo 
złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania. 

 
ROZDZIAŁ XI. 

Sposób oraz termin składania ofert 
 

1. Wykonawca składa ofertę na każdą z części tj.: część 1/ część 2/ część 3/ część 4 za pośrednictwem 
Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl,.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. 
do dnia 08.06.2022 r., do godz. 08:45. 

2. Wykonawca może złoży tylko jedną ofertę na: część 1/ część 2/ część 3/ część 4.  
3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
4. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać ofertę. 
5. Po upływie terminu składania ofert wykonawca nie może wycofać złożonej oferty.  

 
ROZDZIAŁ XII. 

Termin otwarcia ofert 
 

Otwarcie ofert na: część 1/ część 2/ część 3/ część 4 nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej 
dostępnej pod adresem: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl,.  w dniu 08.06.2022r., o godz. 09:00 w 
siedzibie Zamawiającego w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 26. 
1. Otwarcie ofert jest niejawne. 
2. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 
otwarte, 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
4. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego w ust. 1, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 
awarii. 

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

ROZDZIAŁ XIII. 
Podstawy wykluczenia 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

ustawy PZP, Wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo w związku z mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020r. poz. 1444, z późn. zm.), 
zwanym dalej „Kodeksem karnym”, 

b. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl/
https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl/
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c. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 - 48 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. 2020r. poz. 1133) oraz z 2021 r. poz. 2054) 
lub w art.54 ust. 1-4 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycyny 
(Dz.U. z 2021 poz. 523,1292,1559 i 2054), 

d. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 
art. 165a Kodeksu karnego lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępczego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o 
którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2021r. poz. 1745 t.j.), 

g. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe, 

h. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach 
powierzania wykonywania pacy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczaniem 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; 

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 
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 16 lutego 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; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy PZP, 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 16 
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, 
jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
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aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 
lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
3. Niezależnie od postanowień ust. 1 z postępowania wyklucza się Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 109 ust. 1 pkt 4 
ustawy, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 
lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2 i 4, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2 i 4, nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę. 

6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ XIV. 

Warunki udziału w postępowaniu 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) zdolności występowania w obrocie gospodarczym, 
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
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A) część 1 - tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu 
zlokalizowanego w Służbie Drogowej w Garwolinie oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg  
w Garwolinie 08 – 400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże: 
i. że posiada zezwolenie, licencję, koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej, 

A) część 2 - tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu 
zlokalizowanego w siedzibie Służby Drogowej w Trojanowie  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże: 
i. że posiada zezwolenie, licencję, koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej, 

A) część 3 - tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu 
zlokalizowanego w siedzibie Służby Drogowo- Mostowej w Maciejowicach   

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże: 
i. że posiada zezwolenie, licencję, koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej, 

A) część 4 – Sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni zlokalizowanej w budynku 
Służby Drogowej w Trojanowie  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże: 
i. że posiada zezwolenie, licencję, koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej, 

 
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
d) zdolności technicznej lub zawodowej: 

B) część 1 - tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu 
zlokalizowanego w Służbie Drogowej w Garwolinie oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg  
w Garwolinie 08 – 400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże: 
i. że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę, 

obejmującą swoim zakresem wykonanie dostaw na paliwo - o wartości nie mniejszej 
niż 30 000zł brutto, 

 
B) część 2 - tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu 

zlokalizowanego w siedzibie Służby Drogowej w Trojanowie  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże: 

i. że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę, 

obejmującą swoim zakresem wykonanie dostaw na paliwo - o wartości nie mniejszej 
niż 30 000zł brutto, 

 
B ) część 3 - tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu 
zlokalizowanego w siedzibie Służby Drogowo- Mostowej w Maciejowicach   

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże: 
i. że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę, 

obejmującą swoim zakresem wykonanie dostaw na paliwo - o wartości nie mniejszej 
niż 30 000zł brutto, 

B) część 4 – sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni zlokalizowanej w budynku 
Służby Drogowej w Trojanowie  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże: 
i. że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę, 

obejmującą swoim zakresem wykonanie dostaw na paliwo - o wartości nie mniejszej 
niż 8 000zł brutto 

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz 
art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy. 
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2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w ust. 1 pkt 1 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy 
łącznie, natomiast warunek z ust. 1 pkt 2 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna.  

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
wykluczenia na podstawie oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale XV SWZ.  

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać 
na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

 
ROZDZIAŁ XV. 

Podmiotowe środki dowodowe 
 

1. Wykonawca wraz z ofertą na każdą z części tj.: część 1/ część 2/ część 3/ część 4 złoży 
oświadczenia:  

1) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
2) o braku podstaw wykluczenia 
- we wskazanym przez siebie zakresie.  

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia 
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo 
zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 
mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie 
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca 
powołuje się na jego zasoby. 

5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

6. 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. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,  
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.  

Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu podany jest w załączniku nr 5 do SWZ. Zobowiązanie 
należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej. 

7. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta na: część 1/ część 2/ część 3/ część 4, została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 
wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 
środków dowodowych, tj.: 
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1) zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności gospodarczej, o których 
mowa w rozdziale XIV, ust. 1 pkt 1, A i,  dla: część 1/część 2/część 3/część 4,  

2) wykazu dostaw wykonanych, o których mowa w rozdziale XIV, ust. 1 pkt 1, B i, dla:  
część 1/część 2/część 3/część 4, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy ; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wystawiane w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór wykazu wykonanych dostaw stanowi 
załącznik nr 6 do SWZ). 

8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych 
środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są 
one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich 
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: oferta Wykonawcy 
podlegaj odrzuceniu bez względu na złożenie, uzupełnienie lub poprawienie ww. dokumentów 
lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Wykonawca składa podmiotowe środki 
dowodowe na wezwanie, aktualne na dzień ich złożenia. 

9. W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 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). 

 
ROZDZIAŁ XVI. 

Sposób obliczania ceny 
 

1. W formularzu ofertowym na: część 1/ część 2/ część 3/ część 4 (stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ) 
Wykonawca poda cenę brutto oferty w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po 
przecinku. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia.  

2. Cena wynikająca z kosztorysu ofertowego winna być zgodna z ceną zawartą w formularzu 
ofertowym i obejmować wszystkie niezbędne czynności do wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca określi ceny jednostkowe brutto (z podatkiem VAT i stałym upustem w złotych za 1 litr) 
na wyszczególnione asortymenty dostawy składające się na całość danego zadania.  

4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2020r. poz. 106, z późn. zm.), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 
z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia 
między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet 
wykonania zamówienia. 
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ROZDZIAŁ XVII. 
Kryteria oceny ofert 

 
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone. 
2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie najwięcej 

punktów. 
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na: część 1/ część 2/ część 3/ część 4, Zamawiający będzie 

się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 
 

 

Kryterium oceny ofert  Liczba punktów 

Dla: część 1/ część 2/ część 3: 
    1)  C - 10% - 10 pkt.  

2)  O - 30% - 30 pkt. 
3)  U - 40% - 40 pkt.  
4)  I  -  20% - 20 pkt 
 
1) Kryterium „cena” - C 
Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto zł. gr. po 
zastosowaniu upustu podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (w 
złotych). 

 
Uwzględniając kryterium „cena” 10 pkt. ocena oferty dokonana zostanie przy 
zastosowaniu wzoru; 

Ilość punktów  C =  
𝑊𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧ł. 𝑔𝑟. 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑝𝑜 𝑧𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑢 𝑢𝑝𝑢𝑠𝑡𝑢

𝑊𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧ł. 𝑔𝑟. 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑝𝑜 𝑧𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑢 𝑢𝑝𝑢𝑠𝑡𝑢
𝑥 10 𝑝𝑘𝑡  

 
 
2) Kryterium „odległość najbliższej stacji Wykonawcy w km. od danej Służby 

Drogowej” - O 
Kryterium „odległość” będzie rozpatrywane na podstawie odległości w km od 
danej Służby Drogowej podanej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej (w 
kilometrach). 

 
Uwzględniając kryterium „odległość najbliższej stacji Wykonawcy w km. od 
danej służby drogowej” 30pkt. ocena oferty dokonana zostanie przy 
zastosowaniu wzoru; 

Ilość punktów  O =  
𝑛𝑎𝑗𝑚𝑛𝑖𝑒𝑗𝑠𝑧𝑎 𝑜𝑑𝑙𝑒𝑔ł𝑜ść

𝑜𝑑𝑙𝑒𝑔ł𝑜ść 𝑧 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
𝑥 30𝑝𝑘𝑡 

 

3) Kryterium „upust” - U 
Kryterium „upust” będzie rozpatrywane na podstawie wartości stałego upustu 
w złotych od ceny jednostkowej (za 1litr) paliw płynnych podanego przez 
Wykonawcę w ofercie przetargowej (w złotych). 

 
Uwzględniając kryterium „upust” 40 pkt. ocena oferty dokonana zostanie przy 
zastosowaniu wzoru; 

Ilość punktów  U =  
𝑢𝑝𝑢𝑠𝑡 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝑛𝑎𝑗𝑤𝑦ż𝑠𝑧𝑦 𝑢𝑑𝑧𝑖𝑒𝑙𝑜𝑛𝑦 𝑢𝑝𝑢𝑠𝑡
𝑥 40 𝑝𝑘𝑡 

 

 
10pkt 
30 pkt 
40 pkt 
20 pkt 
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4) Kryterium „ilość stacji paliw Wykonawcy w odległości do 20 km od danej 
Służby Drogowej” - I 

Kryterium „ilość stacji paliw Wykonawcy w odległości do 20 km od danej Służby 
Drogowej” będzie rozpatrywane na podstawie ilość stacji paliw Wykonawcy w 
odległości do 20 km od danej stacji podanych przez Wykonawcę w ofercie 
przetargowej (w sztukach). 
Uwzględniając kryterium „ilość stacji paliw Wykonawcy w odległości do 20 km 
od danej Służby Drogowej” 20pkt. ocena oferty dokonana zostanie wg 
następującej zasady; 
 

Ilość punktów  I =  
1 stacja – 5 pkt 
2 – 3 stacje – 10 pkt 
pow. 3 stacji – 20 pkt 

 
za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, 
stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z 
uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg. wzoru: 

P = C + O + U + I 
gdzie:   

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” 
O – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Odległość” 
U - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Upust” 
 I -  liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Ilość stacji” 
 
Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. 

Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu kryteriów 
wyboru. 

 

Dla części 4: 
   Cena po stałym upuście - 60 % - 60pkt  
 Czas realizacji dostawy - 40% - 40 pkt 

 
1) Kryterium Cena - C  
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w 
Formularzu ofertowym (w złotych). 
 

Ocena oferty zostanie przeprowadzona w następujący sposób: 
      Uwzględniając kryterium „cena” - 60 pkt. ocena oferty dokonana zostanie 
przy zastosowaniu wzoru: 

 

Ilość punktów  C =   .60
min

pkt
Co

C
   = ………..punktów 

gdzie:   
 C min  - cena brutto oferty najtańszej  

    C o  - cena brutto oferty ocenianej  
Podana przez oferenta cena wykonania zamówienia stanowić będzie 
maksymalnie 60 punktów  

 
Podstawą porównania i oceny ofert będzie cena brutto z naliczonym podatkiem 
VAT. 
 

2) Kryterium „Czas realizacji dostawy” - Cz 

 
60pkt 
40 pkt 



16 

 

 
Kryterium „Czas realizacji dostawy” będzie rozpatrywany na podstawie 
czasu dostawy do Zamawiającego, podanego przez Wykonawcę w 
Formularzu ofertowym (w dniach). 
 

Ocena oferty zostanie przeprowadzona w następujący sposób: 
Uwzględniając kryterium Czas realizacji dostawy - 40 pkt. ocena oferty 
dokonana zostanie wg następującej zasady; 

 
Ilość punktów  Cz = 

Czas dostawy od zawiadomienia  (1 dzień roboczy) – 40pkt. 
Czas dostawy od zawiadomienia  (2 dni robocze) – 20pkt. 

       Czas dostawy od zawiadomienia  (3 dni robocze) – 0 pkt. 
Czas maksymalny 3 dni robocze.  

 
za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, 
stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z 
uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg. wzoru: 

P = C + Cz 
gdzie:   

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” 
Cz – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Czas realizacji 
dostawy” 

 
Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu kryteriów 
wyboru do dwóch miejsc po przecinku.  Najwyższa liczba punktów wyznaczy 
najkorzystniejszą ofertę. 
 

 
 

ROZDZIAŁ XVIII.  
Wybór najkorzystniejszej oferty 

 
1. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta 

z najwyższą liczbą punktów przyznaną w ramach kryteriów, o których mowa w rozdziale XVII SWZ. 
2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty. 
3. W toku oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. Jeżeli Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zakwestionuje 
poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 
niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający odrzuci jego na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt 11 ustawy. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 
poprawienie omyłki 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, 
która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą 
ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie 
można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający 
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wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez siebie terminie 
dodatkowych zawierających nową cenę. 

 
ROZDZIAŁ XIX.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

ROZDZIAŁ XX.  
Informacja o formalnościach jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne 
 

1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zgodnie z przepisami ustawy. 
Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia, nie wcześniej 
niż po upływie terminu określonego w art. 515 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zamawiający powiadomi 
wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 
postępowanie. 

3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności 
wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa oraz podział obowiązków Wykonawców 
w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

4. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne 
do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować 
Wykonawcę przy podpisaniu umowy, numer konta.  

5. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących 
załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. 

ROZDZIAŁ XXI. 
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania 

 
1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale IX ustawy przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 

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

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 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

 
ROZDZIAŁ XXII. 

Możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne 
 

1) Zmiana treści umowy jest możliwa tylko w formie aneksu, z zachowaniem zasad wynikających  
z treści art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2) Dopuszcza się możliwość dokonania  zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w 
następstwie działań organów państwowych, w tym: 

a) zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego 

podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana 
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wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia 

w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT 

oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 

towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku.  

b) w przypadku zaistnienia opisanej w pkt a) sytuacji, zmiana wynagrodzenia następuje na wniosek 

Wykonawcy, zawierający wyliczenie wynagrodzenia brutto, po zmianie stawki podatku od 

towarów i usług VAT. 

 
ROZDZIAŁ XXIII. 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych przez zamawiającego w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. 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 Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, mający 

siedzibę w Garwolinie, przy ul. Mazowieckiej 26, 08-400 Garwolin; 
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którymi można się skontaktować poprzez 

adres e-mail pzd@garwolin.fm, telefonicznie pod numerem +48 25 684 25 21 lub pisemnie na adres 
siedziby administratora; 

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 prowadzonym w trybie podstawowym bez 
przeprowadzania negocjacji, znak sprawy:  WO.242.11.2022: 
Część 1  - tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego 
w Służbie Drogowej w Garwolinie oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg w Garwolinie, 08 – 400 
Garwolin, ul. Mazowiecka 26, 
Część 2 - tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego 
w siedzibie Służby Drogowej w Trojanowie,  
Część 3 - tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego 
w siedzibie Służby Drogowo - Mostowej w Maciejowicach, 
Część 4  -  dostawa oleju opałowego do kotłowni zlokalizowanej w budynku Służby Drogowej  
w Trojanowie. 

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.); 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 2 ustawy; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, 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, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy; 

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 Pani/Pana danych osobowych, z 

tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników; 

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, z tym, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego; 

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; 
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.  

 
ROZDZIAŁ XXIV. 

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia 

 
Przywołane w treści SWZ załączniki stanowią jej integralną część, tj.:  

1) załącznik nr 1 – projektowane postanowienia umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia 
na: część 1/ część 2/ część 3/ część 4; 

2) załącznik nr 2 – formularz ofertowy na: część 1/ część 2/ część 3/ część 4; 
3) załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 108 ust. 1 oraz 

art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy na: część 1/ część 2/ część 3/ część 4; 
4) załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na: część 1/ 

część 2/ część 3/ część 4; 
5) załącznik nr 5 – zobowiązanie podmiotu na: część 1/ część 2/ część 3/ część 4; 
6) załącznik nr 6 – wykaz wykonanych dostaw na: część 1/ część 2/ część 3/ część 4; 



20 

 

WO.242.11.2022       Załącznik nr 1 do SWZ 
 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  
WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 
 
 

Projektowane postanowienia umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia 
zostały załączone do dokumentacji  

zamówienia w osobnym pliku 
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WO.242.11.2022        Załącznik nr 2 do SWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................, 
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy: 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................, 
będącego …… (M/Ś/D*) przedsiębiorcą, nr faksu ...................................;  
nr telefonu .................................; e-mail: ………………………. 
*proszę wskazać właściwe 

 
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr WO.242.11.2022 dotyczące postępowania 
prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, w trybie podstawowym bez 
przeprowadzania negocjacji na przedmiot zamówienia:  
 
cześć 1 - tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w 
Służbie Drogowej w Garwolinie oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg w Garwolinie 08 – 400 Garwolin,  
ul. Mazowiecka 26  
składam/składamy niniejszą ofertę: 
 
1) KRYTERIUM I: CENA: 
Wartość brutto zł. gr. po zastosowaniu upustu …………………... 
2) KRYTERIUM II: ODLEGŁOŚC: Odległość w km najbliższej stacji Wykonawcy, od siedziby Powiatowego 

Zarządu Dróg w Garwolinie, 08-400 Garwolin ul. Mazowiecka 26 

Odległość…………….km 

3) KRYTERIUM III: UPUST: Wartość stałego upustu w złotych od cen jednostkowych (za 1 litr) paliw 

płynnych ………………….. (w złotych) 

4) KRYTERIUM IV: ILOŚĆ STACJI: Ilość stacji paliw Wykonawcy w odległości do 20 km od danej służby 

drogowej 

Ilość stacji …………… 

Adresy stacji: 

1…………………………………………………………………………………………………... 

2…………………………………………………………………………………………………... 

3…………………………………………………………………………………………………... 

Łączna wartość brutto wykonania zamówienia:     ……………………………. zł 
 
Do oferty wykonawca jest zobowiązany załączyć kosztorys ofertowy, której wzór stanowi załącznik  
nr 1 do formularza ofertowego. Niezałączenie do oferty kosztorysu ofertowego będzie skutkowało 

 
 
 
                                 (pieczęć Wykonawcy) 
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odrzuceniem oferty na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 5, jako tę, której treść jest niezgodna z warunkami 
zamówienia. 
OŚWIADCZENIA: 
1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 

specyfikacji warunków zamówienia nr WO.242.11.2022. 
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia  

nr WO.242.11.2022. 
4. Oświadczam/y, że udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niej żadnych zastrzeżeń. 
5. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy i nie 

wnoszę/my do nich żadnych zastrzeżeń, a w razie wybrania mojej/naszej oferty 
zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

6. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 
prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.). 

8. Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym: 
............................................................................................ 

9. Oświadczam, że przedmiotowe zamówienie będę realizował samodzielnie / przy udziale 
podwykonawców1: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (należy wskazać część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom  
oraz nazwy/firmy podwykonawców jeżeli są znane) 

 
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, stosownie do postanowień 

art. 117 ust. 4 ustawy, oświadczamy, że następujące części zamówienia będą realizowane przez 
następujących wykonawców: ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (należy wskazać które części zamówienia będą realizowane przez poszczególnych  
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) 

 
11.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty i które wskazujemy 

do oceny spełnienia przez nas warunków udziału w postępowaniu są: 
1) ............................................................................................ 
2) ............................................................................................ 
3) ............................................................................................ 
4) ............................................................................................ 
5) ........................................................................................... 
6) ………………………………………………………………………………………. 

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu  
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3. 

 
1 niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia bez udziału 
podwykonawców  
2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
3 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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WO.242.11.2022       Załącznik nr 2 do SWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ 2 

 
 
 
 
 
 
 

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................, 
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy: 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................, 
będącego …… (M/Ś/D*) przedsiębiorcą, nr faksu ...................................;  
nr telefonu .................................; e-mail: ………………………. 
*proszę wskazać właściwe 

 
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr WO.242.11.2022 dotyczące postępowania 
prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, w trybie podstawowym bez 
przeprowadzania negocjacji na przedmiot zamówienia:  
 

część 2 - tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w 
siedzibie Służby Drogowej w Trojanowie 
 
1) KRYTERIUM I: CENA: 
Wartość brutto zł. gr. po zastosowaniu upustu …………………... 
2) KRYTERIUM II: ODLEGŁOŚC: Odległość w km najbliższej stacji Wykonawcy, od siedziby Powiatowego 

Zarządu Dróg w Garwolinie, 08-400 Garwolin ul. Mazowiecka 26 

Odległość…………….km 

3) KRYTERIUM III: UPUST: Wartość stałego upustu w złotych od cen jednostkowych (za 1 litr) paliw 

płynnych ………………….. (w złotych) 

4) KRYTERIUM IV: ILOŚĆ STACJI: Ilość stacji paliw Wykonawcy w odległości do 20 km od danej służby 

drogowej 

Ilość stacji …………… 

Adresy stacji: 

1…………………………………………………………………………………………………... 

2…………………………………………………………………………………………………... 

3…………………………………………………………………………………………………... 

Łączna wartość brutto wykonania zamówienia:     ……………………………. zł 
 

 

 

 

 

 
 
 
                                 (pieczęć Wykonawcy) 
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Do oferty wykonawca jest zobowiązany załączyć kosztorys ofertowy, której wzór stanowi załącznik  
nr 1 do formularza ofertowego. Niezałączenie do oferty kosztorysu ofertowego będzie skutkowało 
odrzuceniem oferty na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 5, jako tę, której treść jest niezgodna z warunkami 
zamówienia. 
 
OŚWIADCZENIA: 
1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 

specyfikacji warunków zamówienia nr WO.242.11.2022. 
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia nr 

WO.242.11.2022, udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niej żadnych zastrzeżeń. 
4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy i nie 

wnoszę/my do nich żadnych zastrzeżeń, a w razie wybrania mojej/naszej oferty 
zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

5. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 
prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.). 

7. Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym: 
............................................................................................ 

8. Oświadczam, że przedmiotowe zamówienie będę realizował samodzielnie / przy udziale 
podwykonawców4: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (należy wskazać część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom  
oraz nazwy/firmy podwykonawców jeżeli są znane) 

 
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, stosownie do postanowień 

art. 117 ust. 4 ustawy, oświadczamy, że następujące części zamówienia będą realizowane przez 
następujących wykonawców: ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (należy wskazać które części zamówienia będą realizowane przez poszczególnych  
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) 

 
10.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty i które wskazujemy 

do oceny spełnienia przez nas warunków udziału w postępowaniu są: 
1)............................................................................................ 
2)............................................................................................ 
3)............................................................................................ 
4) ........................................................................................... 
3) ........................................................................................ 
4) …………………………………………………………………………………… 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO5 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu6. 

 
4 niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że wykonawca będzie realizował przedmiot 
zamówienia bez udziału podwykonawców  
5 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
6 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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WO.242.11.2022        Załącznik nr 2 do SWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ 3 

 
 
 
 
 
 
 

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................, 
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy: 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................, 
będącego …… (M/Ś/D*) przedsiębiorcą, nr faksu ...................................;  
nr telefonu .................................; e-mail: ………………………. 
*proszę wskazać właściwe 

 
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr WO.242.11.2022 dotyczące postępowania 
prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, w trybie podstawowym bez 
przeprowadzania negocjacji na przedmiot zamówienia:  
 
część 3 - tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w 
siedzibie Służby Drogowo - Mostowej w Maciejowicach 
składam/składamy niniejszą ofertę: 
 
1) KRYTERIUM I: CENA: 
wartość brutto zł. gr. po zastosowaniu upustu …………………... 
2) KRYTERIUM II: ODLEGŁOŚC: odległość w km najbliższej stacji Wykonawcy, od danej Służby Drogowej 

Odległość…………….km 

3) KRYTERIUM III: UPUST: Wartość stałego upustu w złotych od cen jednostkowych (za 1 litr) paliw 

płynnych ………………….. (w złotych) 

4)KRYTERIUM IV: ILOŚĆ STACJI: ilość stacji paliw Wykonawcy w odległości do 20 km od danej służby 

drogowej 

Ilość stacji …………… 

Adresy stacji: 

1…………………………………………………………………………………………………... 

2…………………………………………………………………………………………………... 

3…………………………………………………………………………………………………... 

Łączna wartość brutto wykonania zamówienia:     ……………………………. zł 
 
Do oferty wykonawca jest zobowiązany załączyć kosztorys ofertowy, której wzór stanowi załącznik  
nr 1 do formularza ofertowego. Niezałączenie do oferty kosztorysu ofertowego będzie skutkowało 

 

 

 
 
 
                                 (pieczęć Wykonawcy) 
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odrzuceniem oferty na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 5, jako tę, której treść jest niezgodna z warunkami 
zamówienia. 
 
 
 
OŚWIADCZENIA: 
1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 

specyfikacji warunków zamówienia nr WO.242.11.2022. 
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia nr WO.242.11.2022, 

udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niej żadnych zastrzeżeń. 
4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy i nie 

wnoszę/my do nich żadnych zastrzeżeń, a w razie wybrania mojej/naszej oferty 
zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

5. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 
prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.). 

6. Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym: 
............................................................................................ 

7. Oświadczam, że przedmiotowe zamówienie będę realizował samodzielnie / przy udziale 
podwykonawców7: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (należy wskazać część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom  
oraz nazwy/firmy podwykonawców jeżeli są znane) 

 
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, stosownie do postanowień 

art. 117 ust. 4 ustawy, oświadczamy, że następujące części zamówienia będą realizowane przez 
następujących wykonawców: ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (należy wskazać które części zamówienia będą realizowane przez poszczególnych  
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) 

 
9.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty i które wskazujemy 

do oceny spełnienia przez nas warunków udziału w postępowaniu są: 
1)............................................................................................ 
2)............................................................................................ 
3)............................................................................................ 
4) ........................................................................................... 
5) ........................................................................................ 
6) …………………………………………………………………………………… 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO8 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu9. 

 
 
 

 
7 niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że wykonawca będzie realizował przedmiot 
zamówienia bez udziału podwykonawców  
8 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
9 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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WO.242.11.2022       Załącznik nr 2 do SWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ 4 

 
 
 
 
 
 
 

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................, 
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy: 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................, 
będącego …… (M/Ś/D*) przedsiębiorcą, nr faksu ...................................;  
nr telefonu .................................; e-mail: ………………………. 
*proszę wskazać właściwe 

 
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr WO.242.11.2022 dotyczące postępowania 
prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, w trybie podstawowym bez 
przeprowadzania negocjacji na przedmiot zamówienia:  
 
część 4 - dostawa oleju opałowego do kotłowni zlokalizowanej w budynku Służby Drogowej  
w Trojanowie 
 
składam/składamy niniejszą ofertę: 
 
1) KRYTERIUM I: CENA: 
wartość brutto zł. gr. po zastosowaniu upustu …………………... 
2) KRYTERIUM II: CZAS REALIZACJI DOSTAWY: czas realizacji dostawy od chwili zgłoszenia: …………….. 
dni robocze 

 

Łączna wartość brutto wykonania zamówienia:     ……………………………. Zł 
 
 
Do oferty wykonawca jest zobowiązany załączyć kosztorys ofertowy, której wzór stanowi załącznik  
nr 1 do formularza ofertowego. Niezałączenie do oferty kosztorysu ofertowego będzie skutkowało 
odrzuceniem oferty na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 5, jako tę, której treść jest niezgodna z warunkami 
zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                 (pieczęć Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIA: 
1.  Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 

specyfikacji warunków zamówienia nr WO.242.11.2022. 
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia nr WO.242.11.2022, 

udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niej żadnych zastrzeżeń. 
4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy i nie 

wnoszę/my do nich żadnych zastrzeżeń, a w razie wybrania mojej/naszej oferty 
zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

5. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 
prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.). 

7. Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym: 
............................................................................................ 

8. Oświadczam, że przedmiotowe zamówienie będę realizował samodzielnie/przy udziale 
podwykonawców10: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (należy wskazać część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom  
oraz nazwy/firmy podwykonawców jeżeli są znane) 

 
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, stosownie do postanowień 

art. 117 ust. 4 ustawy, oświadczamy, że następujące części zamówienia będą realizowane przez 
następujących wykonawców: ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (należy wskazać które części zamówienia będą realizowane przez poszczególnych  
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) 

 
10.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty i które wskazujemy 

do oceny spełnienia przez nas warunków udziału w postępowaniu są: 
1)............................................................................................ 
2)............................................................................................ 
3)............................................................................................ 
4) ........................................................................................... 
5)........................................................................................ 
6)…………………………………………………………………………………… 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO11 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu12. 

 
 
 
 
 
 
 

 
10 niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców  

11 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

12 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 

lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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WO.242.11.2022        Załącznik nr 3 do SWZ 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani  

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

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy: 

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

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

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

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiatowy 
Zarząd Dróg w Garwolinie, w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na: część 1,  
część 2*, część 3*,  część 4* (*proszę wskazać właściwe) 

 
na przedmiot zamówienia:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
 
 

oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY13: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa 
w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129, z późn. zm.). 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych przez 
Zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.). 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania określone w 
art14. ……… ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 
z późn. zm.). Jednoczenie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 
ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
13 Skreślić oświadczenie niemające zastosowania. W przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu. 
14 Podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust.1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 
2-5 i 7-10 ustawy 

 

 

 
                                 (pieczęć Wykonawcy) 
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Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)15 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU TRZECIEGO (jeśli dotyczy)16: 

 

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

 

Będąc uprawnionym do reprezentacji ………………………….. (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby), 
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa 
w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129, z późn. zm.). 
 
Będąc uprawnionym do reprezentacji ………………………….. (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby), 
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa 
w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1129, z późn. zm.). 
 
 
Będąc uprawnionym do reprezentacji ………………………….. (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby), 
oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania określone w 
art.17 ……… ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 
z późn. zm.). Jednoczenie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 
ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
  

 
15  Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
16 Skreślić oświadczenie niemające zastosowania. W przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że podmiot trzeci  nie 
podlega wykluczeniu. 
17 Podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust.1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 
2-5 i 7-10 ustawy 
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WO.242.11.2022        Załącznik nr 4 do SWZ 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani  

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

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy: 

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

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

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

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiatowy 
Zarząd Dróg w Garwolinie, w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na: część 1,  
część 2*, część 3*,  część 4* (*proszę wskazać właściwe) 

 
na przedmiot zamówienia:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
 
 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 
rozdziale XIV ust. 1 pkt 1 specyfikacji warunków zamówienia.  

 

  

 

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (jeśli dotyczy):  

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 1 specyfikacji warunków zamówienia polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów:  
……………………..………………………………….………………....................……………………………………………………………… 
…..................................................…..................................................…..................................................…..
................................................…..................................................…..................................................….......
................…..................................................…..................................................…......................................, 
 
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO (jeśli dotyczy):  

 

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

 

 

Będąc uprawnionym do reprezentacji ………………………….. (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby), 
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale 
XIV ust. 1 pkt 1 specyfikacji warunków zamówienia.  
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:  

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 1 specyfikacji warunków zamówienia polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów:  
……………………..………………………………….………………....................……………………………………………………………… 
…..................................................…..................................................…..................................................…..
................................................…..................................................…..................................................….......
................…..................................................…..................................................…......................................, 
 
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
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WO.242.11.2022       Załącznik nr 5 do SWZ 

 
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 

o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy  
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

na potrzeby wykonania zamówienia 
(przykładowe) 

 

 
Ja niżej podpisany / my niżej podpisani: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby / osób upoważnionych doi reprezentacji podmiotu) 
 
działając w imieniu i na rzecz: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa podmiotu) 
 
zobowiązuję się do oddania niżej wymienionych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie) 
 
do dyspozycji Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 
 

przy wykonywaniu zamówienia na: część 1, część 2*, część 3*,  część 4* (*proszę wskazać właściwe) 

 
na przedmiot zamówienia:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
 
Oświadczam, że: 

1. udostępniam ww. Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. sposób wykorzystania przez ww. Wykonawcę udostępnionych zasobów przy wykonaniu 
zamówienia będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. okres mojego udziały przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
 
 

  



 

 

 

WO.242.11.2022       Załącznik nr 6 do SWZ 
 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na (nazwa części): 
………………………………………………………………………………………..część 1/ część 2*/część 3*/ część 4*(*proszę wskazać właściwą część) 

 
 

 

L.p. 

Nazwa podmiotu na rzecz 
którego dostawa była 

realizowana 

Wartość brutto zamówienia 
wykonanego przez Wykonawcę 

Charakterystyka zadania (informacje 
potwierdzające spełnianie warunku udziału w 

postępowaniu)  

Termin realizacji (data i miejsce) 
wykonania dostaw 

początek zakończenie 
1 2 3 4 5 6 

1 
 
 
 
 
 
 

2 

     

 

Uwaga! Opis wykonanych dostaw musi zawierać informacje pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, 
o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 1 SWZ. 
 
Do powyższego wykazu załączam/załączamy dowody potwierdzające, że roboty budowlane, o których mowa wyżej, zostały wykonane należycie lub są 
wykonywane należycie. 
 

1)  ..................................................................................................... 

2)  ..................................................................................................... 

3) ..................................................................................................... 



                                     ZAŁĄCZNIK   do części 1 

 

 

WYKAZ   POJAZDÓW  I  DROBNEGO  SPRZĘTU 

ZLOKALIZOWANEGO w Służbie Drogowej w Garwolinie  

oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg w Garwolinie, 

08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26 

 

 

1. Peugeot Partner   nr rej.  WG 90899 

2. Skoda Oktavia  nr rej.  WG 51700 

3. Fiat Panda nr rej. WG 43743 

4. Citroen Berlingo nr rej. WG 69099 

5. Ciągnik rolniczy WG 202A 

6. Samochód specjalny – odśnieżarka D-470  nr rej.  SDG 9751       

7. Piła do cięcia drewna 

8. Kosiarka 

9. Skrapiarka 

10. Młot spalinowy 

11. Rozdrabniacz gałęzi 

12. Agregat prądotwórczy 

13. Odśnieżarka 

14. Płyta wibracyjna 

15. Renault Masters WG 7740E 



 

 

 

                                                            
                                                ZAŁĄCZNIK   do części 2 

 

          WYKAZ   POJAZDÓW  I  DROBNEGO  SPRZĘTU 

                    ZLOKALIZOWANEGO w siedzibie  Służby Drogowej w Trojanowie  

 

 

1. OPEL CORSA WG 0595H 

2. Mercedes SPRINTER WG 5599G 

3. Ciągnik rolniczy nr rej. WG 6669 

4. Ciągnik rolniczy WG 202A  

5. Samochód specjalny – odśnieżarka D-470  nr rej. SDG - 9751         

6. Piła do cięcia drewna 

7. Kosiarka 

8. Skrapiarka 

9. Rozdrabniacz gałęzi 

 
 

  



 

 

 

ZAŁĄCZNIK  do części 3 

 

 

 

          WYKAZ   POJAZDÓW  I  DROBNEGO  SPRZĘTU 

                  ZLOKALIZOWANEGO w siedzibie  

                 Służby Drogowo- Mostowej w Maciejowicach 

 

 

1. Fiat Panda nr rej. WG 34800 

2. Ciągnik rolniczy nr rej. SDT 3022 

3. Samochód specjalny – odśnieżarka D-470  nr rej.  SDG 9751         

4. Piła do cięcia drewna 

5. Kosiarka 

6. Skrapiarka 

7. Płyta wibracyjna  

8. Rozdrabniacz gałęzi 

9. Ciągnik rolniczy nr rej WG 6949 

10. Mercedes Benz nr rej WG 99666  


