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1. Tryb udzielenia zamówienia. 

Przedmiotowe postępowanie dotyczy zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż 
progi unijne i prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego,  Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej w dalszej części SWZ „ustawą”.  
 

2. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw i płynów w ilościach wg. poniższej tabeli 

benzyna bezołowiowa 95 100L 

olej napędowy   22 000L 

płyn do chłodnic Borygo lub równoważny wg. PN C-40007 30L 

olej hydrauliczny Hydrol L-HL46 lub równoważny 20L 

płyn hamulcowy  DOT-4 lub równoważny 10L 

płyn hamulcowy  R-3 lub równoważny 10L 

olej przekładniowy Hipol 80W GL - 4 lub równoważny 15L 

olej silnikowy Mobil 15W/40 lub równoważny 15L 

płyn do spryskiwaczy zimowy do –22
o
C 100L 

samostart ACE lub równoważny  15 szt.  
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0 
 

UWAGA: Zamawiający z uwagi na uwarunkowania logistyczne i ekonomiczne będzie 
preferował dostawcę w odległości nie większej niż 7 km od siedziby zamawiającego.  

 
4. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia – do dnia 31.12.2022 r. 
 

5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy. 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 
 

6. Informacje o środkach komunikacji j, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się 

z wykonawcami 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami będzie się odbywać przy użyciu: 

         poczty elektronicznej na adres: pzdpbialobrzegi@post.pl, osobiście lub listownie na adres  

         Powiatowy  Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach. 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 109 

        ( PZDP pracuje od poniedziałku do piątku w godz 7.00 – 15.00) 

 

 

mailto:pzdpbialobrzegi@post.pl
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7. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. 

Do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami uprawnieni są : 
Kierownik Działu Technicznego – Marcin Hernik 
 

8. Termin związania ofertą. 

Zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy – 30 dni. 
 

9. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

Ofertę pod rygorem nieważności, należy złożyć w formie pisemnej. 

Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami 

niniejszej specyfikacji  warunków zamówienia. 

Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy 

załączonych do niniejszej specyfikacji. 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych 

przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą 

formularzom określonym przez Zamawiającego. 

Do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi 

postanowieniami  niniejszej specyfikacji. 

Wszelkie dokumenty przedkładane w ofercie, mogą być przedstawione w oryginale lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Jeżeli przedstawione przez Wykonawcę kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą 

budziły wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału 

lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. 

Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Oferta 

powinna być napisana na komputerze, maszynie lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym 

atramentem. 

Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 

Forma oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą. 

8.1. Strony oferty winny być ze sobą połączone, w sposób zapobiegający dekompletacji oferty, z 

zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 11. 

8.2. Zaleca się podpisanie lub parafowanie przez Wykonawcę wszystkich stron oferty. 

8.3. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane 

lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione. 

8.4. Wszelkie dopiski Wykonawcy, wprowadzające zastrzeżenia i zmieniające warunki 

specyfikacji, spowodują odrzucenie oferty. 

9. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami stanowiącymi oświadczenia Wykonawcy winna być 

podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

 Oferta winna być podpisana w sposób czytelny. W przypadku podpisu nieczytelnego,   

wymagana jest imienna pieczątka osoby podpisującej. 

        10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, (oryginał lub kopia   

   potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do  

   podpisania  oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że  

   pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia  

   za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. 

11. W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 

   Oferent winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie 

   informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone  

   odrębnie od pozostałych informacji  zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki 
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   sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować  

   ciągłość numeracji stron oferty). Stosowne zastrzeżenie Oferent winien złożyć na formularzu 

   oferty. W przypadku, gdy informacje objęte tajemnicą nie będą wyraźnie i jednoznacznie  

   wydzielone, cała oferta podlegać będzie udostępnieniu. 

 

   Opakowanie i oznaczenie oferty. 

 12.1. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 

Kopertę (opakowanie) należy zaadresować: 

          Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 

         26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 109 i oznaczyć: Oferta: PZDP. 271.19.2021  

          „ Dostawa paliw, płynów i olejów do maszyn i samochodów służbowych ” 

          wraz z dopiskiem  nie otwierać przed:  28.12.2021 r. godz. 14:00. 

         12.2. Zaleca się, aby koperta /opakowanie/ opatrzona była danymi Oferenta, aby można było 

         odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

         12.3. Niewłaściwe opakowanie oferty nie spowoduje jej odrzucenia.  

 Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki 

lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie. 

Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną  

przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 

wprowadzeniu  zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

        Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta,  

 a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

10. Termin otwarcia ofert. 

1) Termin składania ofert upływa w dniu 28  grudnia  2021 r., o godz.: 14:00. 

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2021 r., o godzinie 14:15 w siedzibie 

Zamawiającego tj. w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Białobrzegach, ul. Kościelna 
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11. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
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 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

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, 

https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_258
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_189.a
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_250.a
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_165.a
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_165.a
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_299
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_299
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_115
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2012.128.0000769,USTAWA-z-dnia-15-czerwca-2012-r-o-skutkach-powierzania-wykonywania-pracy-cudzoziemcom-przebywajacym-wbrew-przepisom-na-terytorium-Rzeczypospolitej.html#ap_9
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2012.128.0000769,USTAWA-z-dnia-15-czerwca-2012-r-o-skutkach-powierzania-wykonywania-pracy-cudzoziemcom-przebywajacym-wbrew-przepisom-na-terytorium-Rzeczypospolitej.html#ap_9
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2012.128.0000769,USTAWA-z-dnia-15-czerwca-2012-r-o-skutkach-powierzania-wykonywania-pracy-cudzoziemcom-przebywajacym-wbrew-przepisom-na-terytorium-Rzeczypospolitej.html#ap_9
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html
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h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej 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 uiszczeniem 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 prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 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 2007 r. 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, 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 2007 r. 
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. 

 
12. Sposób obliczenia ceny 

W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest określenie ceny ryczałtowej za cały zakres 

zamówienia opisany w pkt. 5 SWZ. 

Wykonawca określi cenę ryczałtową na podstawie opisu zawartego w SWZ,  

Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty brutto (łącznie z podatkiem VAT) za realizację całego 

przedmiotu zamówienia. 

Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

zamówienia. 

Cena ofertowa brutto określona przez wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy 

i nie podlega zmianom. 

Nie przewiduje się możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Jedyną walutą,  

w jakiej prowadzone będą rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będzie złoty polski 

(PLN). 

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. Należy również podać stawkę podatku VAT. 

 

13. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi 

kryteriami oceny ofert – cena 100% 
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3. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który spełni wszystkie postawione w niniejszej 

SWZ warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferuje najniższą cenę. 

  
14. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólnie, w przypadku wyboru złożonej przez nich oferty, 
zobowiązani będą do złożenie umowy regulującej współpracę między nimi. 
 

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

Przepisy regulujące środki ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

16. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy. 

Zamawiający nie przewiduje wykluczeni na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy. 

17. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu. 

Zamawiający przewiduje warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 pkt 4 
ustawy oraz § 9, ust.1, pkt.1 i § 9, ust.1, pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 
 

18. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych wymaganych przez zamawiającego. 

Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych  

 
19. Opis części zamówienia. 

Zamówienie nie zostało podzielone na części. 

 
20. Liczba części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna liczba 

części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria 

lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 

jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie 

części. 

Zamówienie nie zostało podzielone na części. 

 

21. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawienia ofert 

wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

22. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, 

o których mowa w art. 95. 

Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia wykonawca lub podwykonawca zatrudniał  

osoby na postawie umowy o pracę przez cały okres trwania zamówienia. Wykonawca będzie 

przedstawiał wymagane dokumenty na każde żądanie zamawiającego. 

 

23. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art., 96 ust. 2 pkt 2 ustawy. 

Zamawiający nie przewiduje wymogów w w/w zakresie 
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24. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. 

Zamawiający nie przewiduje wymogów w w/w zakresie 

 

25. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 

26. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy. 

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

 

27. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 

niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 

ustawy. 

Zamawiający nie stawia wymogu, o którym mowa w art. 131 ust 2 ustawy, jednak rekomenduje 

odbycie przez wykonawcę wizji lokalnej. 

 

28. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  w walutach 

obcych. 

Nie przewiduje się możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Jedyną walutą,  

w jakiej prowadzone będą rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będzie złoty polski 

(PLN). 

 

29. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

30. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań zgodnie 

z art. 60 i art. 121 ustawy. 

Zamawiający nie stawia zastrzeżeń, o których mowa w art. 60 i art. 121 ustawy. 

 

31. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową. 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

 

32. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

33. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy. 

Zamawiający nie stawia wymogów, jak również nie dopuszcza możliwości złożenia ofert 
w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, 
w sytuacji o której mowa w art. 93 ustawy. 

 
34. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je 

przewiduje. 

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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35. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

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 Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w 
Białobrzegach, ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi 

 Inspektor Ochrony Danych w PZDP w Białobrzegach, adres e-mail: pzdpbialobrzegi@post.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 prowadzonym w trybie 
zapytania ofertowego; 

 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 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 dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do 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. 

 

 

                            Zatwierdził: 

 Dyrektor  PZDP w Białobrzegach 

 Andrzej Adamiec 
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Załącznik nr 1 do 
SWZ PZDP.271.19.2021 

 
........................................................................... 

Nazwa, siedziba oraz adres e mail,  
Wykonawcy* 

Lidera konsorcjum, jeśli oferta składana jest wspólnie* 
*niewłaściwe skreślić 

 

  

……………………., dnia ……………….. 

 

OFERTA 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
PUBLICZNYCH   W 
BIAŁOBRZEGACH 

                                                                   ul. Kościelna 109 
                                                                   26 – 800 Białobrzegi 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 
11 września 2019 r.  (Dz. U. z 2019 r., nr 2019 ze zm.), zwana dalej „ustawą” O wartości 
mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z 
dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Pzp., dotyczącym zadania 

pn. „ Dostawa paliw, płynów i olejów do maszyn i samochodów służbowych ” 
składam ofertę wykonania w/w zamówienia 

 
za cenę ryczałtową: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych. 

                                               (cena brutto, łącznie z podatkiem VAT) 
 
słownie: ..............................................................................................................złotych 
w tym: 
cena netto:  …………………………………………………………….złotych 
 
podatek VAT ………….....................................................złotych 
 
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnoszę do 

niej zastrzeżeń oraz że otrzymałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
2. Oświadczam, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia 

zgodnie z SWZ. 
3. Oświadczam, że przedmiot zamówienia jest mi znany. 
4. Oświadczam, że oferowane przeze mnie usługi spełniają wymagania określone przez 

zamawiającego, będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
5. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

warunków zamówienia. 
6. Oświadczam, że zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został 

przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do 
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez zamawiającego. 

7. Zamówienie wykonam w terminie: do 31.12.2022 r. 
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8. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(należy wymienić części zamówienia przewidziane do powierzenia podwykonawcom) 

9. Nazwy ewentualnych podwykonawców (o ile są już znani) 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

10. Oświadczam, że w niniejszym postępowaniu korzystam / nie korzystam z zasobów 
podmiotu (podmiotów) udostępniającego (udostępniających) zasoby. 

11. Zobowiązanie podmiotu (podmiotów) udostępniającego (udostępniających) zasoby 
załączam do oferty. 

12. Oświadczam, że: …………………………….. (Wykonawca) jest: 
- małym przedsiębiorcą1 
- średnim przedsiębiorcą1 

- dużym przedsiębiorcą1 

13. Stosownie do art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczam, że wybór mojej oferty  
(należy zaznaczyć właściwą kratkę) 

□  nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z przepisami 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) 

 

□  będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z przepisami 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. 
zm.), 

          jednocześnie wskazujemy:  
          nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania 
         …………………………………………………………………….….…………. 
         wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku i stawki podatku VAT …………………………….    

Wyżej wymieniona kwota wraz z podatkiem zawarta jest w kwocie stanowiącej cenę ryczałtową brutto za 
wykonanie całego zamówienia.  

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
(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)) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2 

Załączniki: 
 
......................................................................................................................................................................... 

 
                                                                                                .................................................... 
                                                                                                                    (podpis uprawnionego przedstawiciela bądź pełnomocnika 
                                                                                                                        wykonawcy)  

 .................................... dnia ..................... r. 
 
 
 
 

                                                 
1
 Niepotrzebne skreślić 

2
 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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Załącznik nr 2 do SWZ 
PZDP.271.19.2021 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwa (firma), adres, w zależności od podmiotu: NIP/Pesel, adres e-mail,  
Wykonawca składający ofertę samodzielnie * 

Wykonawca składający ofertę wspólnie z innym wykonawcą * 

Podmiot udostępniający zasoby wykonawcy składającemu ofertę * 

*Niewłaściwe skreślić 

 

 

Oświadczenie  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) - dalej jako: ustawa Pzp,  

dotyczące przesłanek wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „ Dostawa paliw, płynów i olejów do maszyn i samochodów służbowych ” 

prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach, oświadczam, co następuje: 

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108, ust. 1 ustawy Pzp. 

2. zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy 

Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ustawy 

Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze przewidziane w ustawie: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Oświadczam, że spełniam/nie spełniam warunki/ów udziału w postępowaniu wskazane/ych przez 

zamawiającego w pkt. 22 Specyfikacji Warunków Zamówienia (niewłaściwe skreślić). 

4. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez 

zamawiającego w pkt. 22 Specyfikacji Warunków Zamówienia polegam/nie polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów (niewłaściwe skreślić): ……………………………………………………………… , w 

następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………… 

5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                                                        
                                                  ……………………………………................      
                        (podpis uprawnionego przedstawiciela bądź pełnomocnika 

                                                                                                                    wykonawcy ) 
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    Załącznik nr 3 do SWZ 
PZDP.271.19.2021 

 
........................................................................... 

Nazwa, siedziba oraz adres e mail,  
Wykonawcy* 

Lidera konsorcjum, jeśli oferta składana jest wspólnie* 
*niewłaściwe skreślić 

 

  

……………………., dnia ……………….. 

   

„ Dostawa paliw, płynów i olejów do maszyn i samochodów służbowych ” 

 

Wykaz cen jednostkowych 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asortyment Ilość (l) Cena 
netto  (zł/l) 

Wartość 
netto (zł) 

Upust 
dostawcy 

Podatek od towarów i 
usług 

Wartość 
brutto 

(zł) Stawka 
(%) 

Wartość (zł) 

   Kol.3x 
kol.2 

(%)  Kol.4 + VAT Kol.7 – kol. 5 

benzyna bezołowiowa 95 100       

olej napędowy   22 000       
 

płyn do chłodnic Borygo 
lub równoważny wg. PN 
C-40007 

30       

olej hydrauliczny Hydrol L-
HL46 lub równoważny 

20       

płyn hamulcowy  DOT-4 
lub równoważny 

10       

płyn hamulcowy  R-3 lub 
równoważny 

10       

olej przekładniowy Hipol 
80W GL - 4 lub 
równoważny 

15       

olej silnikowy Mobil 
15W/40 lub równoważny 

15       

płyn do spryskiwaczy 
zimowy do –22

o
C 

100       

samostart ACE lub 
równoważny  

15 szt.        

Razem  X X      
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                                                                                Załącznik nr 4 do SWZ PZDP.271.19.2021 
 

 

UMOWA NR   /2022 (projekt) 
                                      
zawarta  dnia  …………… w Białobrzegach pomiędzy  Powiatem Białobrzeskim, ul. 

Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi NIP 798 14 64 078  w imieniu którego 

działa Pan Andrzej Adamiec Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w 

Białobrzegach   ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi 

 - zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a: 

 

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

 

reprezentowaną   przez: ……………………………….. 

 

NIP : ……………………..,  REGON : …………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o treści następującej. 

§ 1. 
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie 
Zapytania Ofertowego nr referencyjny PZDP.271.19.2021 
 

§ 2. 
1. Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu następujące produkty: 
 
1) benzyna bezołowiowa 95 wg PN EN228 w ilości 100 l. 
2) olej napędowy wg PN EN 590 w ilości 22000 litrów 
3) płyn do chłodnic Borygo lub równoważny wg PN C-40007 w ilości 30 litrów 
4) olej hydrauliczny Hydrol L-HL46 lub równoważny w ilości 20 litrów 
5) płyn hamulcowy  DOT-4 lub równoważny w ilości 10 litrów 
6) płyn hamulcowy  R-3 lub równoważny w ilości 10 litrów 
7) olej przekładniowy Hipol 80W API GL-4 lub równoważny w ilości 15 litrów 
8) olej silnikowy Mobil 15W/40 lub równoważny w ilości 15 litrów 
8) płyn do spryskiwaczy zimowy do –22oC w ilości 100 litrów 
9) samostart ACE lub równoważny w ilości 15 szt. 
 
2. Sprzedaż towaru następować będzie na stacji paliw (adres) 

……………………………………………………………………………………………… 
wyłącznie do zbiorników pojazdów Zamawiającego i pojemników dostarczonych 
przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy . 

1. Strony ustalają poziom cenowy za dostarczone opisane w paragrafie 2 punkcie 1 
niniejszej umowy na kwotę ……………….. zł netto …………………………….. tj. 
………………... zł brutto słownie: 
 

§ 3. 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy zasady rozliczeń i sposób 

realizacji: 
1.1. Rozpoczęcie realizacji Umowy – 03.01.2022 r. 
1.2.  Zakończenie realizacji Umowy – 31.12.2022 r.  
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§ 4 
1. Sprzedaż paliw i towarów prowadzona będzie na wszystkich stacjach Wykonawcy 

włączonych do programu rozliczeń bezgotówkowych przy użyciu faktur i wydania 
dokumentu WZ do rozliczeń bezgotówkowych Wykonawcy. 

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument WZ uprawniający do dokonywania 
rozliczeń bezgotówkowych na stacjach Wykonawcy w oparciu o zamówienie 
złożone przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający przewiduje wzrost zapotrzebowania towaru, który uzależniony jest 
od ilości wyjazdów lub zakupionego dodatkowego sprzętu w trakcie 
obowiązywania umowy.  

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) sprzedaży paliwa odpowiadającego Polskim Normom,  
b) przedstawienia na wybranej stacji na żądanie zamawiającego wystawionego 

przez producenta świadectwa jakości, zawierającego informacje o spełnianiu 
przez paliwo wymaganych norm, 

c) wystawiania faktur zbiorczych raz w miesiącu za okres rozliczeniowy:  od 1-
ego do ostatniego dnia miesiąca z zapisem na fakturze „MECHANIZM  
PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”.  
Wykonawca będzie wystawiał faktury obejmujące należność za paliwo nie 
później niż piątego dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego, 

d) wystawiania faktur na: 
 

Nabywca: 
 Powiat Białobrzeski ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi                    
NIP 798 14 64 078 
Odbiorca:  
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach ul. Kościelna 109, 26-
800 Białobrzegi  
 
przy czym, zakup będzie udokumentowany dowodem wydania paliwa. Dowody 
wydania, mają charakter wydruku WZ rozliczeń bezgotówkowych.  

Dowód wydania zawiera następujące informacje: 

 Dokładny adres stacji paliw 

 Nr WZ, na który dokonywana była transakcja 

 Nr rejestracyjny samochodu 

 Kwota do zapłaty 

 Ilość wydanego paliwa 

 Wartość wydanego paliwa 

 Data i godzina transakcji 

 Nazwisko i imię pobierającego 
Jeden egzemplarz dowodu wydania zostaje wydany kupującemu, natomiast drugi, 

pozostaje na stacji paliw. nazwisko i imię pobierającego.  
e) „Zbiorczy kwit wydania paliwa” stanowić będą podstawę do wystawienia 

faktury zbiorczej VAT przez Dostawcę i stanowić będzie jej załącznik. Faktura 
zawierać będzie sumę należności za pobrane produkty za dany okres oraz 
należny upust cenowy, termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury. 
Zamawiający dokona zapłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy 
Dostawcy. Rozliczenia za zakupione produkty będą następowały w okresie od 
1-ego do ostatniego dnia miesiąca.  
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2. Na towary pobrane obowiązywać będzie aktualna cena netto obowiązująca w 
dniu wydania towaru, pomniejszona o upust ……….. (dotyczy paliwa) zgodnie ze 
złożoną ofertą. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości zamówienia lub 
jego zwiększenia w ciągu roku wynikającego z rzeczywistych potrzeb.   

 
§ 6. 

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT nr NIP …………………………… 
 
 

§ 7. 
Sprzedający zobowiązuje się zapewnić ciągłość dostaw w okresie obowiązywania 
Umowy i dostarczać towar będący przedmiotem umowy o parametrach zgodnych z 
obowiązującymi normami technicznymi i jakościowymi 7 dni w tygodniu przez 
24godz. 
 

§ 8. 
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający naliczy 

Wykonawcy kary umowne w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy, za 
każdy dzień zwłoki liczonej po upływie uzgodnionego terminu. 

2. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości 
umowy w przypadku odstąpienia przez „Wykonawcę” z jego winy, od zawartej 
umowy. 

3. Za szkody wynikłe z nienależytego wykonania przedmiotu umowy „Zamawiający: 
ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości przedmiotu 
umowy brutto, która to kara zostanie potrącona z wynagrodzenia „wykonawcy”.  

4. W przypadku odstąpienia przez „Zamawiającego”, z jego winy, od zawartej 
umowy „Wykonawcy” będzie przysługiwało prawo do naliczenia 
„Zamawiającemu” kary umownej w wysokości 20% wartości umowy  

5. W przypadku naruszeń postanowień Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym. 

 
§ 9. 

Zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej części umowy wymagają dla swej 
ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 10. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 11. 
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 

Wykonawca:                    Zamawiający: 
 
 

  


