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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.
„Dostawa oleju napędowego dla „MEGAZEC” sp. z o.o.

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w załącznikach stanowiących
jej integralną część jest mowa o:
1.1.1 „Postępowaniu” – należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone przez Zamawiającego
na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Procedury;
1.1.2 „Specyfikacji” – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia /SWZ/;
1.1.3 „Wykonawcy” – należy przez to rozumieć podmiot, który ubiega się o udzielenie
Zamówienia, złożył ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę
w sprawie wykonania Zamówienia;
1.1.4 „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć „MEGAZEC” sp. z o.o., ul. Energetyczna 6, 85950 Bydgoszcz;
1.1.5 „Zamówieniu” – należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego przedmiot
został opisany w pkt 3 Specyfikacji.
1.2 Wszelkie informacje przedstawione w SWZ oraz przekazane w trakcie postępowania mogą być
wykorzystywane wyłącznie w celu przygotowania oferty.
1.3 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SWZ i przygotować
ofertę zgodnie z określonymi w niej wymaganiami.
1.4 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione
przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przewiduje zwrotu
kosztów udziału w postępowaniu.
1.5 Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad
określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy
zamieszczone w Procedurze Zakupów w „MEGAZEC” sp. z o. o. oraz w Dobrych Praktykach
Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE
dostępnych na stronie: https://megazec.pl/Compliance, jak również postanowienia Kodeksu
Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że
zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej
działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień
ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności , aby jego pracownicy, współpracownicy,
podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty
budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
1.6 W związku z wejściem w życie 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) (dalej „RODO”) informujemy, że komunikat dot.
przetwarzania
danych
osobowych,
dostępny
jest
na
stronie
internetowej
https://pgegiek.pl/Przetargi. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego
komunikatu.
2. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO
2.1 Zamawiający:
MEGAZEC sp. z o.o.
ul. Energetyczna 6, 85-950 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000120080, NIP: 953-242-95-18, REGON: 093053366, kapitał zakładowy: 4 199
000,00 zł.
2.2 Adres do korespondencji: Wszelką korespondencję skierowaną do Zamawiającego należy przesyłać
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na adres: „MEGAZEC” sp. z o.o., ul. Energetyczna 6 85-950 Bydgoszcz
3.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Zamawiającego.
3.2. Ilość, wymagania, miejsce oraz warunki realizacji dostaw zostały określone w Załącznikach nr 1 do
SWZ.
3.3. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09134100-8 (olej napędowy).
3.4. Przewidziane w formularzach technicznych wolumeny stanowią sumę potrzeb:
a) oleju napędowego „standardowego”, spełniającego wymagania wprowadzone
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680), odpowiadający również
wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 590.
b) oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” zwanego dalej
olejem napędowym arktycznym, spełniającego wymagania wprowadzone rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680), odpowiadający również wymaganiom Polskiej Normy
PN-EN 590 dla arktycznej klasy 2.
3.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wywoływania dowolnego rodzaju oleju napędowego,
określonych w pkt 3.4. a i b, w zależności od potrzeb, z zastrzeżeniem terminu wywoływania
zamówienia obowiązującego dla oleju arktycznego określonego w formularzu technicznym.
3.6. W przypadku braku zainteresowania zamawianiem oleju napędowego arktycznego przez cały
okres obowiązywania umowy (formularz techniczny określa stosowne terminy) przewidziany
wolumen stanowił będzie wyłącznie olej napędowy standardowy.
3.7. Przedstawione w formularzach technicznych ilości produktów są wielkościami maksymalnymi,
jakie zamierzają kupić Zamawiający w okresie obowiązywania umowy. Jednocześnie Zamawiający
zastrzegają sobie możliwość zmniejszenia ilości kupowanych produktów będących przedmiotem
zamówienia max. o 20%.
3.8. Jakość oferowanych produktów musi być potwierdzona w specyfikacji technicznej (świadectwie
jakości) zawierającej niezbędne do oceny dane o parametrach fizykochemicznych każdego rodzaju
produktu przy każdej dostawie.
3.9. Produkty stanowiące przedmiot zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 25.02.2011 r. o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach (j.t. Dz. U.2018.143 z dnia 17.01.2018 r.), muszą posiadać karty
charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w której olej napędowy nie może być identyfikowany
jako substancja toksyczna zawierająca chemiczne substancje rakotwórcze lub mutagenne
kategorii 1 lub 2 (karta nie może zawierać wpisów: symbol ostrzegawczy T – przedmiot toksyczny,
symbol zagrożenia R-45). Przed pierwszą dostawą, a najpóźniej w dniu dostawy oraz każdorazowo
w przypadku aktualizacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualne karty
charakterystyki spełniające wymagania Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów (Dz. Urz. UE seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 r. oraz sprostowanie Dz. Urz. UE seria L
nr 136 z 29 maja 2007 r.).
3.10. Oferowane produkty muszą charakteryzować się trwałością nie krótszą niż 12 miesięcy.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 3 miesięcy od dnia dostarczenia przedmiotu
zamówienia do Zamawiającego na warunkach wskazanych w projekcie umowy.
3.11. Zamawiający wymaga, aby udział dostarczonych w ramach dostawy towarów lub
oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z
państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła
umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady
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stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekroczył 50% dla danej Części zamówienia. Tym
samym Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli udział towarów pochodzących z państw członkowskich
Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym
traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się
przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50% dla danej Części zamówienia.
3.

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. SKŁADANIE OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
6.1. Planowany termin wykonania zamówienia:
Umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. od daty wejścia w życie do dnia 31.12.2022 r.
6.2. Miejsce, warunki oraz harmonogram realizacji zamówienia: zgodnie z Załącznikami nr 1 do SWZ
(Formularz Techniczny).
6.3. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu do
miejsca przeznaczenia towarów i ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne.
7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają poniższe warunki dotyczące:
7.1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.: Wykonawca posiada aktualną
na dzień składania ofert koncesję na obrót paliwami objętymi niniejszym
zamówieniem zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2012 r., poz. 1059 z póź. zm.),
7.1.2. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, Wykonawca zrealizował z należytą starannością dla maksymalnie
dwóch (2) odbiorców, zamówienia o wartości łącznej netto 133 000,00
7.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: Wykonawca na dzień składania ofert
przedstawi aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległości płatniczych, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu
podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert
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7.2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału,
waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:
7.2.1. średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej,
7.2.2. średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania
ogłoszenia jest sobota.
7.3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
7.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając, wraz z ofertą, zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zobowiązanie musi jednoznacznie określać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu, sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym
podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Zobowiązanie winno być załączone do oferty w formie oryginału.
7.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
o którym mowa w pkt 7.3. nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
7.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
7.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w pkt 7.1.
7.6. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
7.7. Wykonawca winien wykazać niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie
przesłanek określonych w SWZ.
7.8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w 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. z 2017
r. poz. 1508) 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.
z
2016
r.
poz.
2171,
978,
2260
i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791), z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 Ustawy.
7.9. Zapisy pkt 7.7 – 7.9 stosuje się również do podmiotów, o których mowa w pkt 7.3.
7.10.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia,
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oceniane będą łącznie zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa.
8.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.
8.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, wraz z ofertą, aktualnego na dzień
składania ofert oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
8.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 7.1.1 dokumentu potwierdzającego posiadanie koncesji na obrót paliwami objętymi niniejszym
zamówieniem zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1059 z póź. zm.);
8.3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 7.1.2 - wykazu
wykonanych dostaw dla maksymalnie 2 (dwóch) odbiorców o wartości łącznej zamówienia,
odpowiednio dla części zamówienia, na którą będzie składał ofertę, w wysokości: 133 000,00 w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały zrealizowane z załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były zrealizowane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do
SWZ.
8.4. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 7.1.3 – aktualne
zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu skarbowego
8.5. Ewentualne pełnomocnictwo wystawione dla osób podpisujących ofertę i załączniki, jeżeli osoby
te nie są uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji danego
Wykonawcy wynikająca z dokumentów rejestrowych np. KRS (dokument składa się w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza).
8.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
8.7. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzonych odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie lub społeczne, lub zaświadczenie, że
uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatniczych, lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składa:
8.8.1. oświadczenie potwierdzające, że:
1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego,
2) nie ogłoszono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;

Nr postępowania: POST/MEG/WZ/001/2022
Strona 6 z 12

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.
„Dostawa oleju napędowego dla „MEGAZEC” sp. z o.o.

8.8.2

9.

dokument rejestrowy Wykonawcy wystawiony przez odpowiedni organ rejestrowy w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
9.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy,
ustanowionych poniżej.
9.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- w sprawach formalnych:
Monika Chmielecka
tel.: +48 668 253 139
e-mail: monika.chmielecka@megazec.pl
9.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
9.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SWZ oraz o zmianę
terminu do złożenia oferty.
9.5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego wpłynie zapytanie dotyczące treści
ogłoszenia o zamówieniu niepublicznym lub SWZ, zamawiający ustala treść wyjaśnień. Zamawiający
może podjąć decyzję o nieudzieleniu odpowiedzi na zapytanie w przypadku, gdy prośba o
udzielenie wyjaśnień wpłynęła na mniej niż 2 dni robocze przed terminem składania ofert.
9.6. Organizator postępowania przekazuje treść wyjaśnień do SWZ jednocześnie wszystkim Wykonawcą,
którym przekazano SWZ, bez ujawniania źródła zapytania, z pouczeniem, że wyjaśnienie SWZ jest
dla nich wiążące.
9.7. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcy przez inne osoby nieuprawnione
do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą. Nieważne są wyjaśnienia udzielane w innej
formie niż forma pisemna, pocztą elektroniczną lub faksem na zasadach opisanych w SWZ.

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
10.1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
11.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11.4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
11.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
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12.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
12.1.Ofertę należy przygotować na Formularzu oferty - załącznik nr 2 do SWZ
12.2.Uwaga! Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty nie może dokonać zmiany w Formularzu
oferty.
12.3.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Wykonawca może złożyć
jedną ofertę, podając jedną cenę w polskich złotych (PLN). Oferta wraz z załącznikami musi być
podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadą
reprezentacji danego Wykonawcy wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ
rejestrowy, (np. Krajowy Rejestr Sądowy) bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników.
12.4.Wykonawca może zastrzec, że dokumenty dołączone do oferty stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
12.5.W takim przypadku dokumenty te powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej
zachowanie ich poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
12.6.Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu
składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian powinno zawierać dodatkowe oznaczenie:
ZMIANA OFERTY W POSTĘPOWANIIU POST/MEG/WZ/001/2022
12.7.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę składając
odpowiednie oświadczenie z dopiskiem: WYCOFANIE OFERTY W POSTĘPOWANIU
POST/MEG/WZ/001/2022
12.8. Wymagane w SWZ załączniki i dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt 8.9 SWZ. Wykonawca powinien umożliwić
identyfikację osoby podpisującej (pieczęć lub podpis czytelny).
12.9. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę. Poprawki w ofercie muszą być
naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
12.10. Oferta powinna składać się z następujących dokumentów według wykazu:
12.10.1.
Oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1.,
12.10.2.
formularza ofertowego wraz z załącznikami, zawierającego wszystkie informacje
określone we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ;
12.10.3.
pełnomocnictwa do podpisania oferty (jeśli prawo do reprezentowania Wykonawcy
nie wynika z właściwego rejestru);
12.10.4.
oryginału dokumentu wskazanego w pkt 7.4 SWZ (jeżeli dotyczy);
12.10.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, w tym
ewentualnie prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw;
12.11. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Nie jest to warunek bezwzględny,
a brak jego spełnienia nie będzie skutkował odrzuceniem oferty, ale spełnienie tego warunku
wyeliminuje ewentualne późniejsze wątpliwości lub roszczenia wykonawców odnośnie
kompletności złożonej oferty.
12.12. Wszystkie załączniki – kserokopie dokumentów i zaświadczeń zarówno własnych jak i obcych –
muszą być podpisane „za zgodność z oryginałem” przez uprawnionych lub upoważnionych
przedstawicieli – jak przy dokumentach własnych.
12.13. Wszystkie pełnomocnictwa załączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii
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poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawców.
12.14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r. nr 153 poz. 1503
z późn. zm.), wykonawca musi w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku zastrzeżenia, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, Wykonawca złoży wraz z ofertą uzasadnienie utajnienia zastrzeżonych informacji
poprzez wykazanie spełnienia łącznie wszystkich przesłanek zastrzeżenia tajności określonych
w art. 8 ust. 3 Ustawy w związku z art. 11 ust. 4 Ustawy z 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
12.15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do których Wykonawca
nie podjął działań, o których mowa powyżej, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do
których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji
organów administracji, niezależnie od podjęcia przez wykonawcę działań, o których mowa
w punkcie powyższym.
12.16. Ofertę (skan) należy przesłać na adres email: biuro.zakupow@megazec.pl do dnia 22.01.2021 do
godz.12.00
12.17. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.
12.18. Oferty złożone po terminie składania ofert nie podlegają ocenie.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
13.1. Podstawą kalkulacji ceny za 1 m3 oleju napędowego standardowego będzie średnia arytmetyczna cen
oleju napędowego producentów paliw PKN Orlen S.A. i Grupy LOTOS S.A. podawanych na stronie
internetowej https://a.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/Archiwum-Cen.aspx
odpowiednio dla „Oleju Napędowego Ekodiesel”
i http://www.lotos.pl/145/type,oil_eurodiesel/dla_biznesu/hurtowe_ceny_paliw/archiwum_cen_paliw
dla „Oleju Napędowego EURODIESEL”.
13.2. Podstawą kalkulacji ceny za 1 m3 oleju napędowego arktycznego będzie średnia arytmetyczna cen oleju
napędowego producentów paliw PKN Orlen S.A. i Grupy LOTOS S.A. podawanych na stronie internetowej
https://a.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/Archiwum-Cen.aspx, odpowiednio dla
„Oleju Napędowego Arktycznego 2”
i http://www.lotos.pl/145/type,oil_Iz_40/dla_biznesu/hurtowe_ceny_paliw/archiwum_cen_paliw dla
„Oleju napędowego ON I Z-40”.
13.3. Do kalkulacji należy przyjąć ceny producentów obowiązujące na dzień 05.01.2022 r.
13.4. Z cen producentów uzyskanych w sposób opisany w pkt 13.1 i 13.2 należy wyliczyć średnią wg wzoru:
(cena netto danego paliwa PKN Orlen + cena netto danego paliwa Grupy Lotos) / 2.
13.5. Wyliczone, zgodnie z pkt 13.4, średnie ceny netto 1 m3 paliwa należy podstawić do wzoru określonego
w pkt 15, a następnie podać wartości rabatów cenowych wyrażonych kwotowo w PLN. Zaproponowane
w ofercie przez Wykonawcę rabaty będą stałe (niezmienne) w okresie obowiązywania umowy. Do tak
wyliczonej ceny dodaje się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13.6. Obliczona zgodnie z pkt 13.1 – 13.5 cena ma być skalkulowana w złotych polskich na bazie DDP (wg
Incoterms 2010) w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia
i zawierać koszty transportu do siedziby Zamawiających, ubezpieczenia towaru, opłaty pośrednie (koszty
załadunku i rozładunku, wszelkie zobowiązania podatkowe i celne wynikające ze stosownych ustaw,
podatek VAT itp.) oraz wszelkie upusty i rabaty, przy założeniu wielkości pojedynczej dostawy do danego
Zamawiającego określonej w odpowiednim Formularzu technicznym (Załączniki 1 do SWZ).
13.7. Wszystkie ceny w ofercie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
14.1.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – waga 100%.
Wykonawca wyliczy cenę oferty na podstawie wzoru:
Ci=[(Co.standard – r1i) x 0,70 Wi + (Co.arktyczny – r2i) x 0,30 Wi]
gdzie:
Ci cena oferty netto
Co.standard cena jednostkowa netto tzw. spotowa za 1000 l (1m3) oleju napędowego standardowego,
stanowiąca średnią arytmetyczną cen oleju napędowego producentów paliw PKN Orlen S.A. i
Grupy LOTOS S.A. podawanych na stronach internetowych producentów, odpowiednio „Oleju
Napędowego Ekodiesel” (https://a.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/ArchiwumCen.aspx )odpowiednio dla „Oleju Napędowego Ekodiesel”
i „Oleju Napędowego Eurodiesel”
(http://www.lotos.pl/145/type,oil_eurodiesel/dla_biznesu/hurtowe_ceny_paliw/archiwum_cen_
paliw)
Co.arktyczn cena jednostkowa netto tzw. spotowa za 1000 l (1m3) oleju napędowego arktycznego, stanowiąca
średnią arytmetyczną cen oleju napędowego producentów paliw PKN Orlen S.A. i Grupy LOTOS
yS.A. podawanych na stronie internetowej, odpowiednio „Oleju Napędowego Arktycznego 2”
(https://a.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/Archiwum-Cen.aspx) odpowiednio dla
„Oleju Napędowego Ekodiesel”
i „Oleju napędowego ON I Z-40”
(http://www.lotos.pl/145/type,oil_Iz_40/dla_biznesu/hurtowe_ceny_paliw/archiwum_cen_paliw
r1 Upust cenowy netto dla oleju napędowego standardowego wyrażony kwotowo w PLN
r2 Upust cenowy netto dla oleju napędowego arktycznego wyrażony kwotowo w PLN
WCałkowity wolumen wyrażony w m3 przewidziany do dostawy.
14.2.
Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o złożony formularz ofertowy, stanowiący załącznik
nr 2 do niniejszej specyfikacji, według wzoru:

P

Cmin
*100
Cbad

gdzie:
P – wartość punktowa za kryterium cena
Cmin – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Cbad – cena brutto oferty badanej
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą wartość punktową.
15. NEGOCJACJE HANDLOWE
Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przewiduje
przeprowadzenie negocjacji handlowych. Negocjacjom będzie podlegał upust cenowy.
16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY
16.1. Podpisanie Umowy nastąpi najwcześniej po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym
mowa w zdaniu 1, jeżeli została złożona tylko jedna oferta.
16.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od
zawarcia Umowy Zamawiający może wybrać kolejną ofertę z listy rankingowej.
16.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przed jej zawarciem, zobowiązani
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są do przedstawienia Zamawiającemu Umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
17. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
17.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z
zapisami umowy ( załącznik nr 5 do SWZ).
18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zawarł
Umowę zgodnie z treścią projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.
19. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA:
19.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie w całości
lub części bez podania przyczyn. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku
wystąpienia powyższego zdarzenia.
19.2. Wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również
treść i warunki projektu umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po
wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą
Zamawiającego.
19.3. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana:

uchyla się od zawarcia umowy;

nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

uchyla się od pisemnego potwierdzenia oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub
potwierdzenia warunków wynegocjowanych podczas negocjacji handlowych
Komisja przetargowa może rekomendować wybór oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych
ofert uznanych za ważne, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Ponadto,
Zamawiający może zdecydować o umieszczeniu Wykonawcy na liście niekwalifikowanych
Wykonawców.
20. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH DOPEŁNIANYCH PO WYBORZE OFERTY W CELU REALIZACJI
ZAMÓWIENIA:
20.1. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i podpisania Zamówienia/zawarcia Umowy
jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki Zamawiającego.
20.2. Wykonawca, przystępując do udziału w Postępowaniu Zakupowym, oświadcza, iż zapoznał się z
Projektem Umowy, będącym załącznikiem nr 3 do SWZ i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
20.3. Wykonawca, zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji na
warunkach określonych w Umowie, dniu jego przekazania przez Zamawiającego. Brak przesłania
potwierdzenia w ww. terminie może być przez Zamawiającego uznane za uchylenie od zawarcia
Umowy co może skutkować odmową odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
21.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informujemy, że:
21.1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest „MEGAZEC” Sp. z o.o. z siedzibą w
Bydgoszczy, przy ul. Energetyczna 6.

21.2

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Osobą Wykonującą Czynności
Inspektora Ochrony Danych powołaną w „MEGAZEC” Sp. z o.o. pod adresem e-mail: rodo@megazec.pl
lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie 21.1 powyżej.
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„Dostawa oleju napędowego dla „MEGAZEC” sp. z o.o.

21.3

Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed
zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– uzasadnione interesy
Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.

21.4

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich
przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy
prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

21.5

Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie
obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu
do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia
danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

21.6

Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom
określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz
Administratora danych i którym te dane są powierzane. Dane osobowe mogą być przekazywane
Spółkom z Grupy Kapitałowej PGE w przypadku, gdy po obu Stronach wystąpi dążenie do zawarcia
umowy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

21.7

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.

21.8

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o
których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane
nie będą profilowane.

22. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI
Załącznik nr 1 – formularz techniczny
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – usunięto
Załącznik nr 4 – wykaz zrealizowanych dostaw
Załącznik nr 5 – Projekt umowy
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
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