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Część I - Postanowienia ogólne 
 
1. Informacja o zamawiającym 
 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu  
Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Klimontowska 21  Tel. ( 0-32 ) 3631840 lub 41, 
fax ( 32 ) 363 18 42, REGON 273072781, NIP 644-28-81-294 
adres poczty elektronicznej: sekretariat@sosnowiec.kmpsp.gov.pl,  
adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sosnowiec.kmpsp.gov.pl 
 
 
1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest 
 
imię i nazwisko  - asp. sztab. Marian Michalski  
tel. – (32) 363 18 40 lub 41 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia - podstawa prawna 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
2018 poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Postępowanie w trybie przetargu 
nieograniczonego prowadzone jest na podstawie art. 39 i następnych ustawy. 
 
 
3. Wykonawcy  
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, 
osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości 
prawnej, a także wykonawcy ci występujący wspólnie, (np. spółka cywilna, 
konsorcjum)  
o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji.  
 
4. Oferty wariantowe  

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert 
wariantowych  

5. Oferty częściowe  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

6. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy  
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje udzielenia 
zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy. 

 
7.  Prawo opcji: 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji. 
 
8. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie  
z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego  
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U.  
z 2018 r. poz. 2188 ) osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia  



18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 poz. 
123).  

 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego  
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, 
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną,  z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, 
ustanowionych poniżej. 

3, Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności w formie pisemnej. 

 
10. Wyjaśnienia 

1)  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia SIWZ. 
Pytania powinny być sformułowane  na  piśmie (list, fax, e-mail ) opatrzonym 
nazwą i dokładnym  adresem wykonawcy i składane nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Odpowiedzina tak złożone zapytania zostaną udzielone nie później niż  
w terminach określonych w art. 38 ust. 1. ustawy.  

2)  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 
Wyjaśnienia treści specyfikacji będą stanowić integralną część SIWZ. 

3)  Zamawiający nie przewiduje  zwołania zebrania wykonawców.  
 

11.  Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.  
 

Część II - Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji 
 
12.  Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych ilości i rodzajów paliw 
płynnych poprzez stacje paliw akceptujące bezgotówkowe karty paliwowe  
do pojazdów należących i podległych KM PSP w Sosnowcu w okresie 
obowiązywania umowy: 
a) do 15 000 litrów benzyny bezołowiowej PB 95, lecz nie mniej niż 3 000 litrów. 
b) do 120 000 litrów oleju napędowego, lecz nie mniej niż 20 000 litrów. 

 
 

Przedmioty zamówienia posiadają kod CPV  09132100-4 benzyna bezołowiowa 
       09134100-8 olej napędowy 
 
 
12.1 Dostawa z Części II pkt 12 ppkt a/, b/ będzie realizowana na zasadzie 

doraźnych, bezgotówkowych tankowań pojazdów do ich zbiornika w „wybranej 
stacji” wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 



12.2 Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów o których mowa w Części II 
pkt 9 zawarty jest w załączniku nr 7 do niniejszego opisu.  

12.3 Przez wybraną sieć stacji wykonawcy, należy rozumieć: 
Sieć stacji wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jeżeli stacja  
ta znajdująca się w odległości nie większej niż 6 km od jednostek 
zamawiającego:  
 Komenda Miejska PSP w Sosnowcu, ul. Klimontowska 21, 41-200 

Sosnowiec 
 Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 „Centrum” ul. Klimontowska 21,  

41-200 Sosnowiec 
 Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2„Porąbka” ul. Wiejska 160, 41-216 

Sosnowiec 
liczona najkrótszą drogą publiczną, jest jedyną, jaką ten dostawca dysponuje. 
 

Oferty wykonawców oferujących dostawy paliw ze stacji leżących  
w odległości większej niż 6 km od jednostek zamawiającego, liczone 
najkrótszą drogą publiczną, (tj. gminną, powiatową, wojewódzką, krajową lub 
międzynarodową), zostaną odrzucone na podstawie art.89, ust.1, pkt. 2 – 
ustawy „Prawo zamówień publicznych”. 

12.4 Do poszczególnych paliw wymienionych powyżej, stosuje się wymagania 
jakościowe, określone odpowiednio w normach PN i EN. 

 
12.5 Tankowania pojazdów mogą odbywać się o każdej porze doby, w okresie 

obowiązywania umowy, dlatego też oferta wykonawcy musi wskazywać stacje 
paliw działające w systemie całodobowym. Oprócz tankowań pojazdów 
Komendyw „wybranych stacjach”, wykonawca umożliwi tankowanie pojazdów 
równieżna wszystkich swoich stacjach na terenie polski.  
Przy pomocy dodatkowych kart wg potrzeb istnieje możliwość tankowania 
paliwa do kanistrów z przeznaczeniem dla sprzętu silnikowego (np. pompy, 
agregaty) zlokalizowanego w siedzibie zamawiającego.  

12.6 Odbiór przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na podstawie wydanych 
kart paliwowych z możliwością blokady karty w przypadku zgłoszenia. 
Wykonawca dostarczy karty paliwowe wystawione na numer rejestracyjny 
pojazdu upoważniające do dokonywania bezgotówkowych transakcji  
u operatorów prowadzących stacje paliw, z zastrzeżeniem, że powyższe 
transakcje dotyczyć będą wyłącznie produktów i usług określonych w SIWZ. 
Zamawiający nie dopuszcza opłat za wydanie karty. 

 
12.7 Wykonawca cyklicznie, jeden raz w miesiącu kalendarzowym (tj. po ostatnim 

dniu każdego miesiąca),wystawi zbiorczą fakturę VAT regulującej należności 
za faktycznie zakupione paliwo. Faktura musi zawierać informację o cenie  
z dnia zakupu oraz cenę po upuście dla każdego z tankowań. 

 
12.8 Do faktury, o której mowa w punkcie 12.7, dostawca dołączy n/w informacje: 

a) data i godzina zakupu, 
b) rodzaj i ilość pobranego paliwa, 
c) numer rejestracyjny pojazdu  
d) dzienna cena sprzedaży paliwa wg ogólnie obowiązującego cennika 
wykonawcy 



 
13. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

 
Zamówienie należy zrealizować w okresie od 01 września 2019 roku do 31 
sierpnia 2022 roku . 
 

14. Podwykonawcy. 
 

Jeśli wykonanie zamówienia zostanie powierzone podwykonawcom - 
wykonawca w swojej ofercie winien wskazać, którą część będzie wykonywał 
podwykonawca. 

 
Część III- Warunki udziału w postępowaniu  
 
15. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12- 23 ustawy. Ponadto 
Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie niżej wymienionych 
przesłanek określonych w art. 24 ust. 5pkt 1, 2, 4 ustawy j.n. 

 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układziew postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U.2019 poz. 243 j.t.) lub którego upadłość ogłoszono, 
 z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia  
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.2019 poz. 498 j.t.).  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,  
co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać  
za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło 
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.  

 
16. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wymaga aby 
wykonawca posiadał wymagane prawem koncesje, zezwolenia, itp. 



2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie stawa warunków  
w tym zakresie  

 
3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający wymaga aby wykonawca spełnił minimalne warunki jn: 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują dostawy  
w zakresie paliw. 

Uwaga! w przypadku gdy wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia 
jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał  
tę część zamówienia która będzie odpowiadała zakresowi, który został 
określony przez zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu.  
W przypadku gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o zamówienie, to warunek ten winien spełnić co najmniej jeden z członków 
konsorcjum.  

 
 
17. Powołanie się w ofercie na zasoby osób trzecich 
 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych, 
zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują 
dostawy i/lub sprzedaż paliw płynnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 
musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 13–23i ust. 5 ustawy. 

4) W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu oceny czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, zamawiający wymaga od wykonawcy, przedłożenia 
dokumentów, które określają w szczególności: 



a)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
d) czy podmiot, 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. 

5) Jeśli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
innych podmiotów, a podmiot udostępniający swoje zdolności, o których mowa 
w pkt 16.3 nabył je przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum,  
to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia która 
odpowiada udostępnianym zdolnościom.   

 
 

 
Część IV Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawcy: 
 
18. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert: 
 

1) Ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze 
stanowiącym załącznik nr 1do specyfikacji  

2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące potwierdzenie,  
że wykonawca: 
- nie podlega wykluczeniu z postępowania, 
- spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie określonej w załączniku nr 
3 i 4 do SIWZ  

3) Jeśli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia( wypełniony  
i podpisany załącznik nr 5); 

4) Wypełniony załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat 
usług (lub dostaw ) 

5) Podpisany załącznik numer 8 
6) Podpisany załącznik nr 9 
7) W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 

(np. spółki cywilne, konsorcja) - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 
doreprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować 
dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wykonawcy występujący 
wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy , 



 
19. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie 
postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 
20. Wykonawca składa wraz z ofertą wypełniony załącznik nr 9 będący 

oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. w raz  
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,  
lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia. 

3) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne 
informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,  
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa 
także oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 
 

Część V Związanie ofertą i wadium  
 
21. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 
22. Związanie ofertą 
1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
2) Wykonawca samodzielne lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą.  
 
23. Zmiana lub wycofanie oferty 
1) W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy 

wykonawca może wycofać lub zmienić swoją ofertę poprzez wycofanie 
wcześniej złożonej i złożenie nowej. 



2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać 
złożone w sposób i w formie przewidzianych dla złożenia oferty  
z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie 
„ZMIANA”/”WYCOFANIE” 

 
Część VI - Sposób obliczania ceny oferty 

24. Cena - upust ofertowy 

 
1. Cena - upust ofertowy podany przez wykonawcę zostanie ustalony na okres 

ważności umowy i nie będzie podlegał zmianom. 

2. Stawka podatku VAT określona powinna być zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004r.o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2018 poz. 2174 z póżn. zm.). 

 
Część VII- Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty 
 
25. Tryb badania i oceny ofert 
 

Badania i oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa w oparciu o 
zapisy SIWZ i obowiązujące przepisy prawa. 

 
26. Kryteria oceny oferty : 
 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące 
kryterium - przypisując mu odpowiednio wagę procentową: 
Cena tj. wysokość upustu od ceny bieżącej litra paliwa      -       100 % 
Maksymalnie można uzyskać 100 pkt. 

 
27. Zasady oceny ofert wg ustalonych kryteriów. 
 
1. Do porównania i oceny ofert w kryterium cenowym stosowany będzie wzór: 
 

Ilość przyznanych punktów =(równa się) wysokość upustu badanej oferty 
podzielonej przez wysokość upustu najkorzystniejszej z pośród złożonych ofert  
x (razy) 100% x (razy) 100 

 
Punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglane do dwóch miejsc  
po przecinku. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma 
największą liczbę punktów. 

 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zgodna jest 
z treścią SIWZ oraz z ustawą i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane powyżej kryterium wyboru. 
Ceny przyjęte do obliczeń będą cenami brutto! 
UWAGA! 
Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w złotych 
z zaokrągleniem do pełnych groszy ( dwóch miejsc po przecinku) zgodnie 



z zasadą określoną art. 106e ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług –( j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) 
 

Część VIII– Zasady przygotowania oferty  
 

28. Zawartość oferty  
 
1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona 

zgodnie z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną  
we wzorze stanowiącym załącznik nr1. Zamawiający nie dopuszcza 
składania oferty w formie elektronicznej. 
 

2) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, 
maszynowo lub odręcznie niezmywalnym atramentem.  
 

3) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób 
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, 
zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta  
i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie 
w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, określające jego 
zakres chyba, że pełnomocnictwo takie wynika z dokumentów 
umieszczonych w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. 
 

4) Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz 
opatrzone podpisem osoby lub osób uprawnionych. 
 

5) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 
lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowe 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert założonych przez danego 
wykonawcę. 

 
29. Zaleca się, aby dokumenty ofertowe uporządkować, ponumerować  

i skompletować w teczce, która winna zawierać:  
a) wykaz dokumentów (z numerami stron), 
b) wypełniony wzór oferty zawierający oświadczenie o związaniu ofertą – 

załącznik nr 1, 
 

30. Opakowanie i oznakowanie ofert  
 

Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub 
opakowaniach. Koperta ta winna być oznakowana następująco: 

a) zostać zaadresowana na adres: 
 
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻYPOŻARNEJ 
w SOSNOWCU, 41-200 Sosnowiec, ul. Klimontowska 21 
 

b) zawierać nazwę przedmiotu zamówienia z dopiskiem: 
 

„OFERTA nie otwierać przed 02.08.2019r. godz. 1030” 



 

c) jeśli oferta zostanie przesłana pocztą należy na kopercie dopisać: 
 

„Oferta - dostarczyć do sekretariatu Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu„. 
 

31. Koszt sporządzenia oferty - wszelkie koszty związane z opracowaniem  
i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca.  

 
Część IX - Informacje o trybie składania, otwarcia oraz badania ofert  

 
32. Składanie ofert: 

 
1. Oferty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres podany  

w cz. I pkt. 1 w terminie do 02.08.2019 r. godz. 900 
Oferty składane osobiście będą przyjmowane w sekretariacie Komendy 
Miejskiej PSP w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej 21,w godz. od 800 

do 15 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, 

zgodnieart. 38 ust. 6 ustawy. W takim przypadku wszystkie prawa  
i obowiązki zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu 
pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego. 

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania 
kopertypo terminie przewidzianym na wniesienie protestu. 

 
33. Otwarcie ofert. 

 
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.08.2019 r. godz. 1030w siedzibie 

zamawiającego przy ul. Klimontowska 21, świetlica na I piętrze. 
2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
4. Zamawiający w trakcie publicznego otwarcia ofert odczyta i odnotuje  

w protokole: nazwę wykonawcy, adres wykonawcy, informację dotyczącą 
ceny tj. upustu, termin wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte  
w poszczególnej ofercie. 

5. Powyższą informację dostarcza się również wykonawcom, którzy nie będą 
obecni przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek. 

6. Zamawiający w trakcie publicznego otwarcia ofert odczyta również 
informację o tym, które dokumenty zostały zastrzeżone przez wykonawcę 
jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ust. 3 PZP, 
jeśli wykonawca zastrzegł takie dokumenty.  
 
 
 

30. Badanie ofert , sposób poprawiania omyłek, uzupełnianie dokumentów  
 

1) W celu wyboru wykonawcy zamówienia, wszystkie oferty zostaną dokładnie 
przebadane pod względem kwalifikacji i wiarygodności wykonawców oraz 
poziomu ceny ofertowej, terminów wykonania zamówienia publicznego, 
gwarancji. Badanie ofert jest poufne.  



2) Zamawiający poprawia omyłki w ofercie zgodnie z zasadami określonymi  
w art. 87 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego 
oferta została poprawiona. 

3) Jeśli wykonawca nie zgadza się na poprawienie omyłki, o której mowa w 
art. 87 ust.2 pkt. 3 ustawy, jest zobowiązany w terminie 3 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia powiadomić o tym Zamawiającego na piśmie. 
Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę na poprawienie omyłki 
powoduje odrzucenie oferty wykonawcy. 

4) Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia oferty zgodnie z art. 26 
ust. 3 ustawy. 

5) Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 – zgodnie  
z art. 26 ust 4 ustawy. 

6) Szczegółowe badanie ofert odbędzie się w sposób niejawny. Zamawiający 
może zwracać się do wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty - w trybie art. 87 ustawy oraz art. 90 ustawy. 
Wykonawcy 
są zobowiązani do udzielenia żądanych wyjaśnień w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego.  

 
31. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej, 
składa dokumenty lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca  
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Dokument ten 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert  
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego  
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty  
te winne być wystawione wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  
 
 

32. Dokumenty od podmiotu udostępniającego zasób i podwykonawcy 
 

1)  Zamawiający wymaga od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub 
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów : 

a)  dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia  



b)  niezbędnych dokumentów w celu udowodnienia, że ww. Wykonawca będzie 
dysponował zasobami mu udostępnionymi w stopniu umożliwiającym należyte 
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, że stosunek łączący firmę 
którą reprezentuję z wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów 
mu udostępnionych.  

2)  Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy przedstawienia dokumentów 
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, dotyczących podwykonawcy, 
któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest 
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega  
na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 

 
33. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 

wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 
odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 
34. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 
ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące 
tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019 poz. 700 j.t.) 

a) jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
Wykonawcy Wykonawca winien wskazać miejsce dostępności tych 
dokumentów (np. podać nazwę/numer postępowania). Jeśli ww. dokumenty 
można uzyskaćza pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych 
w formie elektronicznej to wykonawca na druku oferty wskaże pod jakimi 
określonymi adresami są one dostępne. W takim przypadku Zamawiający 
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi 
aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r.o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018 
poz. 986 j.t) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej i Punkcie informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz.U. 2018 poz.647 
z późn. zm.) 

 
35. W przypadku, gdy dokumenty w języku obcym można uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, wówczas Zamawiający wymaga 
przedstawienia tłumaczenia tych dokumentów na język polski.  

 
36. Odrzucenie ofert. Zamawiający odrzuci ofertę w sytuacji jn: 

a) w przypadku gdy zaistnieje przesłanka określona z art. 89. ust.1 ustawy.  



b) Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postepowania zgodnie  
z art. 24 ust.1 ustawy oraz art. 24 ust.5. ustawy, 

 
37. Rozstrzygnięcie postępowania: 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia 
kryteriów przyjętych w przetargu, spośród wszystkich ofert spełniających 
wymagania specyfikacji. Zamawiający nie przeprowadzi aukcji elektronicznej  
w celu wybory oferty najkorzystniejszej. 

 
38. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zaliczek na poczet wykonania 

umowy 
 

39. Kary umowne–Zostaną naliczone na warunkach i w wysokości określonych  
we wzorze umowy. 

 
40. Termin płatności - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie 

płatne wykonawcy w terminie do 14 dni od dostarczenia prawidłowo 
wystawionego rachunku lub faktury do siedziby zamawiającego. 

 
41. Wzór umowy - Wzór umowy określony został w załączniku nr 2 

do specyfikacji. 
 
42. Zmiana postanowień umowy. 
 Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w zakresie zgodnym  

z przepisami prawa i wzorze umowy. 

 
 

Część X Zawarcie umowy; 
 
43. Zawarcie umowy  
1) Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

termin zawarcia umowy zostanie określony zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy. 
2) Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty, wykonawca 

którego ofertę wybrano winien skontaktować się z w celu dokonania 
niezbędnych uzgodnień w tym przedłożenia zgód wszystkich osób, których 
dane są zawarte w ofercie w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, 
na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym niniejszym 
postępowaniem. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (którzy zostali wybrani  
do realizacji przedmiotu zamówienia) winni przed podpisaniem umowy 
dostarczyć dokument regulujący ich współpracę.  

4) Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 
uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający będzie badał, czy wykonawca, 



który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. nie podlega 
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 
 

Część XI Środki ochrony prawnej 
 

44. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – informacja  
o naruszeniu ustawy Pzp lub odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej  
i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych 
w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach 
przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

 
Część  XII Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

 

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

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :  
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu z siedzibą  
w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej 21, 41-200 Sosnowiec, e-mail: 
sekretariat@sosnowiec.kmpsp.gov.pl  

 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu wyznaczył 
inspektora ochrony danych,e-mail: akowal@sosnowiec.kmpsp.gov.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego pn: Dostawy paliw płynnych poprzez stacje paliw akceptujące 
bezgotówkowe karty paliwowe do pojazdów Komendy Miejskiej PSP w 
Sosnowcu prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. 
2018 poz. 1986 z późn. zm), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;   



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

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 
 
 
Załączniki: 
 zał. nr 1 - wzór oferty wykonawcy 

zał. nr 2 - wzór umowy 
zał. nr 3 -  Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust.1 

ustawy pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania  
zał. nr 4 -  Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ustawy pzp  

dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu  
zał. nr 5 -  Oświadczenie podmiotu o oddaniu niezbędnych zdolności i/lub 

sytuacji 
zał. nr 6 -  wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług 
zał. nr 7 -  wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów 

zał. nr 8 -  Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO 

zał. nr 9 -  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 

 

 

 


