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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
dla  postępowania prowadzonego  w trybie  przetargu 

 
  

PRZETARG REALIZOWANY ZGODNIE Z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ  PWiK            
Spółka z o.o. w Nowym Tomyślu  

 
Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych, ponieważ zgodnie z art. 133 ust. 1  ustawy Pzp  wartość zamówienia  nie przekracza  

wrażonej w złotych równowartości kwoty 443 000 euro dla dostaw i usług (zamówienia sektorowe), co 

oznacza, iż nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp 

 
 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 
1. Zamawiający  :  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w   Nowym Tomyślu 
                                ul. Targowa 8 ; 64-300 Nowy Tomyśl 
                                Tel. (0-61) 44-22-091 
                                www.pwik.nowytomysl.pl 
 
2.  Osoby upoważnione do udzielania wyjaśnień: 

- Irena Hojsler      -     kierownik Działu  Technicznego   

- nr tel. 0-61 44 21 507   w  godzinach  urzędowania tj. od  07.00 do 14.00 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
2.1  Nazwa zadania – przedmiot zamówienia 
Dostawa niżej wymienionych towarów   sukcesywnie w trakcie trwania umowy  do ilości  podanych 
poniżej, a zgodnie ze swoimi potrzebami .  
  

olej napędowy     43 000 
                 
l   (w zakresie różnic do   20%) 

benzyna PB- 95 3 200 l  (w zakresie różnic do 20%) 

 Gaz LPG 1 500 l  (w zakresie różnic do  20%) 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania bezgotówkowych transakcji za pomocą kart 
magnetycznych. Jeżeli Wykonawca zaproponuje taki  sposób rozliczania zakupu paliwa  należy do 
wartości  oferty doliczyć koszt  wydania do 20 sztuk  kart magnetycznych.  Cena za wydanie kart 
magnetycznych zostanie  doliczona  do  ceny dostawy paliw i oceniona zostanie zgodnie z kryterium 
„cena" 
 
3. Termin wykonania zamówienia: 
3.1.  Wykonawcy, którzy wygrają postępowanie  zostaną zobowiązani do realizacji zamówienia 
sukcesywnie w trakcie trwania umowy, w okresie : od  dnia 01.03.2019r. do dnia  29.02.2020r.  
 
4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz  opis sposobu dokonania oceny  spełniania tych 

warunków 
 
4.1   Wykonawca musi spełniać  następujące warunku: 
 W  postępowaniu mogą  wziąć udział Wykonawcy spełniający poniższe  warunki  dotyczące: 
 

A/ posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień; 
Zamawiający nie określa wymagań  w  zakresie tego warunku. W  celu  potwierdzenia spełniania 
warunku Wykonawca złoży  oświadczenie na Platformie zakupowej 
 

B/ posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia   
Zamawiający nie określa wymagań  w zakresie  tego warunku. Potwierdzeniem  będzie  złożenie  
oświadczenia na Platformie zakupowej  
 

C/ znajdowania  się w  sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
Wykonawca musi  umożliwić  zakup paliw   siedem  dni  w tygodniu, co najmniej w  godzinach od  06.00 

http://www.pwik.nowytomysl.pl/
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do 22.00  a  czas  nieprzerwanego  dojazdu  z siedziby   Spółki  do miejsca tankowania  paliw  nie   może 
być  dłuższy niż 10 minut. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie  złożenie oświadczenia na 
Platformie zakupowej  z  podaniem  adresu  miejsca  zakupu. 
 
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 
5.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w § 30 RUZ, zamawiający żąda następujących 
dokumentów: 
 
5.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: 

 
1)oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia   
2)  oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o zamówienie   
  
5.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia   
2)  oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o zamówienie   
  
5.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
5.4.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej Konsorcjum) 
powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 4 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem 
był jeden   z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
5.4.2 Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 
1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców). 
5.4.3  Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Konsorcjum. 
5.4.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia: 
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być 
zrealizowanie zamówienia), 
3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, 
4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum, 
5) określenie lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 
6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 
czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie, 
8) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
5.4.5 Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
5.4.6  Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod 
warunkiem zawieszającym. 
5.4.7 W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika 
Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania        
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem . 
 
5.5 Podwykonawstwo 
  W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców 
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakres), których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu projekty umów (projekt umowy) z wskazanym podwykonawcą. Umowa lub jej 
projekt powinna być dostarczona w terminie 7 dni od daty jej zawarcia i powinna zawierać, co najmniej 
datę zawarcia, dane podwykonawcy, zakres rzeczowy zlecanej dostawy oraz cesje wierzytelności 
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Wykonawcy na rzecz podwykonawcy. Zamawiający może zgodnie z art. 647 1 KC wnieść sprzeciw lub 
zastrzeżenia do treści umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą. Nie wniesienie zmian lub 
zastrzeżeń do umowy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia zamawiającemu jest równoznaczne           
z akceptacją jej treści. Umowy nieprzedstawione do akceptacji Zamawiającego nie będą uwzględniane    
w rozliczeniach z Zamawiającym.  
Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 
publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem 
(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami;  
Warunkiem zapłaty przez zamawiającego należnego wynagrodzenia  jest przedstawienie dowodów 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w 
realizacji  zamówienia. W przypadku nie przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych w terminie 14 dni od  daty przesłania wezwania do ich przedstawienia Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty przysługującej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wynagrodzenie 
obejmować będzie wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 
 
6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się          
z Wykonawcami 
 
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem o dodatkowe informacje. 
Pytania Wykonawców  oraz odpowiedź zamawiającego muszą być sformułowane   na piśmie. Zapytania    
należy  złożyć  środkiem komunikacji elektronicznej   poprzez Platformę zakupową. Odpowiedzi będą  
przekazywane także środkiem komunikacji elektronicznej  przez Platformę zakupową.  
Zamawiający nie dopuszcza składania dokumentów, których forma przekazania drogą elektroniczną  
wymagałaby opatrzenia tych dokumentów bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego  kwalifikowanego certyfikatu. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych  
warunków  zamówienia. Każda  wprowadzona przez Zamawiającego  zmiana stanie się częścią 
specyfikacji istotnych  warunków zamówienia oraz zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców. 
Jeżeli zmiana specyfikacji istotnych  warunków  zamówienia  będzie istotna i  wymagała  czasu  do 
wprowadzenia zmian w ofercie  Zamawiający  przedłuży  określony  w  pkt . 10  termin składania ofert  w 
celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub 
zmian. W tym przypadku  wszelkie  prawa  i  zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie 
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 
 
7. Wymagania dotyczące wadium 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 
8. Termin związania ofertą  
 
Termin związania ofertą upływa w momencie podpisania umowy z  Wykonawcą, który wygrał przetarg nie 
dłużej jednak niż  30  dni. 
 
9. Opis  sposobu przygotowania ofert. 
 
9.1.Postać oferty. 
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i  złożona za pośrednictwem  Platformy zakupowej. 
  
10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
10.1 Oferty należy składać   na Platformie zakupowej  w terminie  do dnia  12 lutego 2019r godz. 
10:00. 
  
10.2 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w  dniu 12 lutego o godz. 10:05  w  siedzibie Przedsiębiorstwa.   
  
 
11. Opis sposobu obliczenia ceny 
11.1 Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić wszelkie elementy przedmiotu zamówienia odnoszące się 
do  zakresu  opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
11.2 Obliczona przez Wykonawcę cena oferty  powinna zawierać niezbędne do prawidłowego wykonania 
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zamówienia  koszty, zysk Wykonawcy oraz wszystkie  wymagane przepisami  podatki i opłaty w tym 
podatek VAT. 
11.3 Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenie z Wykonawcą  
nastąpi wyłącznie w złotych polskich (PLN) 
11.4 Ofertę należy wycenić według średniej ceny z miesiąca grudnia 2018r obliczonej na 
podstawie cen  sprzedaży Wykonawcy  (bez upustów) 
 
12. Kryteria oceny oferty. 
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryteria najkorzystniejszego bilansu  ceny ,  wielkości upustu  
wyrażona w złotych od ceny dnia dostawy. 
Współczynniki wag do w/w kryteriów cząstkowych wynoszą : 
 
A/ cena   50% 
  
Ocena punktowa  kryterium  „cena”  dokonana zostanie zgodnie z formułą: 
  

[ ( Cn : Cb ) x 10 pkt ] x 50 %  
               
Cn – cena najkorzystniejszej oferty 
Cb – cena badanej oferty 
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać –  5 pkt. 
 
B/  upust od ceny za 1 l   w dniu dostawy  wyrażony w złotych - 50% 
 
Ocena punktowa  kryterium „upust ”  dokonany  zostanie zgodnie z formułą: 
  

[ ( Ub : Un ) x 10 pkt ] x 50 %  
Ub –  upust badanej oferty  
Un – upust najkorzystniejszej oferty  
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać –  5 pkt. 
 
Oferta, która uzyska najwyższą ilość punków uznana zostanie za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane  zgodnie z ilością uzyskanych punków. 
 
13. Informacje o formalnościach jakie  powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
13.1 Zamawiający niezwłocznie powiadomi o wyborze oferty najkorzystniejszej przesyłając       
zawiadomienie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez Platformę zakupową.  
W zawiadomieniu  podane zostaną nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 
uzasadnienie jej wyboru, uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie 
miało miejsce, uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert jeżeli takie będzie miało miejsce.   
W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana  Zamawiający określi 
miejsce i termin zawarcia umowy. 
UNIEWAŻNIENIE 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1)nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu do składania ofert 

 

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 

wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, 

które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 
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PRZYSTĄPIENIE DO PODPISANIA UMOWY - Postanowienia umowy zawarto w załączniku Nr 1 do 

niniejszej specyfikacji. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej trzech dni roboczych  licząc od dnia  

umieszczenia  informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej na Platformie zakupowej. O miejscu               

i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. Wykonawca przed 

przystąpieniem do podpisania umowy obowiązany będzie do: 

 

1) przedłożenia podpisanego przez siebie projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

uwzględniającego postanowienia Zamawiającego, sporządzonego zgodnie ze wytycznymi SIWZ. Po 

weryfikacji treści przedstawionej umowy przez Zamawiającego, strony będą mogły przystąpić do jej 

podpisania 

2) Wykonawca występujący wspólnie (konsorcjum) przed przystąpieniem do zawarcia umowy                   

o zamówienie publiczne przedłoży umowę regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. 

Termin, na jaki winna być zawarta umowa wykonawców występujących wspólnie nie może być krótszy od 

terminu określonego na wykonanie zamówienia.  

 

W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1) przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub  

2) będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, lub  

3) nie dopełni wszystkich niezbędnych formalności wymaganych przed podpisaniem umowy. 

 

Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę w oparciu                

o przyjęte w prowadzonym postępowaniu kryteria, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 

postępowania. 

 

PODPISANIE UMOWY – Po zakończeniu czynności i wypełnieniu wszystkich obowiązków przez 

Wykonawcę strony podpiszą umowę na warunkach określonych niniejszym postępowaniem                     

o zamówienie publiczne i treścią złożonej oferty. 

 
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
  
15. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 
15.1 Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego 

zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte                          

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.  

15.2 Płatności będą dokonywane przez zamawiającego w terminie nie krótszym niż 14 dni  

kalendarzowych licząc od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty 

będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

15.3 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy. Umowa zostanie 

zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż  3 dni robocze od ogłoszenia wyniku 

postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 

Osoby po stronie Wykonawcy przewidziane do realizacji / wykonania zamówienia winny posiadać 

odpowiednie umocowania.  

15.4 Integralną cześć umowy stanowić będą: 

a/Określenie przedmiotu umowy zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

b/Zestawienie części zamówienia, które wykonywane będą przy współudziale podwykonawców oraz 

kserokopie zawartych z nimi umów, 

c/  Inne wynikające z zobowiązań Wykonawcy określone w niniejszej SIWZ i dokumentach stanowiących 

jej integralną część, 

d/ Modyfikacje i zmiany wprowadzone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przed upływem 

terminu składania ofert oraz projektu umowy. 

15.5 Zakres przewidywanych zmian postanowień zawartej umowy oraz warunki ich wprowadzenia 

określono w załączniku Nr 1 pn. „ Projekt umowy” stanowiący integralną część specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia publicznego, który obejmować może m.in. następujące sytuacje i przypadki: 

a/ działania siły wyższej,  
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b/ w przypadku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana stała się 

konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

c/ zawieszenia okresu trwania umowy powodowanej decyzją Zamawiającego,  

d/ opóźnienia niezależne od Wykonawcy,  

e/ urzędowe zmiany podatków lub opłat, których płatnikiem jest Wykonawca, 

f/ treści umów z Podwykonawcami lub zmiany Podwykonawców, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania 

celu określonego w postanowieniach umowy zawartej z Wykonawcą. 

 
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 
 
W prowadzonym, postępowaniu nie  przysługują Wykonawcy  środki ochrony prawnej.  
 
17. Opis części zamówienia 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
18. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową. 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
Zamawiający  dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  

Zamawiający  zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu zamówienia będącego  przedmiotem 
niniejszego postępowania o dodatkową ilość  paliwa  maksymalnie  do 20%.  
Za ewentualną dostawę dodatkowej  ilości przedmiotu zamówienia  Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie obliczone  na podstawie cen jednostkowych  określonych w ofercie złożonej przez 
Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oraz za faktycznie dostarczoną  ilość przedmiotu zamówienia. 
 
Zamieszczenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu informacji    
o przewidywanych zamówieniach uzupełniających nie daje wykonawcy, któremu udzielono zamówienia 
podstawowego uprawnienia do roszczenia o udzielenie zamówienia uzupełniającego.   
 
20. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcy z Zamawiającym                            
z wykorzystaniem  środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem  Platformy zakupowej. 
Platforma zakupowa  dostępna jest na stronie  internetowej Zamawiającego w zakładce „przetargi” 
Adres strony internetowej www.pwik.nowytomysl.pl 
 
22. Informacja dotycząca walut obcych. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy 

wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich / PLN. 

 
23. Aukcja elektroniczna 
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
24. Zebranie wykonawców, wizja lokalna 
 
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
 
25. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. 
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, przy czym oferty są jawne od chwili ich 

otwarcia.  

 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                     

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

http://www.pwik.nowytomysl.pl/
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zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

Udostępnienie treści protokołu, wraz załącznikami odbywać się będzie m.in. według poniższych zasad: 

 

a. zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 

b. zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 

c. zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność 

przeglądania, 

d. zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów odpłatnie (ksero - 0,30 zł / 1 strona 

formatu A4), 

e. udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

pracy - urzędowania.  

 

26. Inne postanowienia 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie maja przepisy Regulaminu Udzielania 
Zamówień oraz Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy  Regulaminu nie stanowią inaczej. 
 
27 Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych: 
 

1.Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, 
uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy        

o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r    
2.Zamawiający informuję, że dane osobowe, o których mowa w ppkt. 1) przetwarzane będą w celu 
wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest, w szczególności:  
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia   
b) zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą, 
c) dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy, 
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki 
Zamawiającego i inne uprawnione podmioty, 
e) ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji 
publicznej. 
2. Wykonawca wraz z ofertą  złoży wraz z ofertą  podpisaną  klauzulę  informacyjną  o przetwarzaniu 
danych. 
 
 
28. Załączniki do SIWZ 
Załacznik Nr .1       Projekt umowy   

 

 

 
                                                                                                     Zarząd 
                                                                                     Jednostki Zamawiającej 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


