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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, 
o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą, którego przedmiotem jest: 
 
 
 

„Dostawa paliw: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej oraz 
gazu LPG na potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o. w 2023 roku” 

 
 
 
 
 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w punkcie 1 Działu I. 
załącznika do obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. 
w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych 

kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów  

(M.P. z 2021 r. poz. 1177) 
 
 
 
 
Sygnatura postepowania WZWKGKiM/425/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolbrom, 12 października 2022 r. 

Zatwierdzam: 
Prezes Wolbromskiego Zakładu Wodociągów,  

Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej sp. z o.o. 

/ - / 
Andrzej Duch 
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Klauzula informacyjna w związku z 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”, informujemy: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wolbromski Zakład Wodociągów, 

Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o., ul. Wrzosowa 18, 32-340 
Wolbrom. 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie 
dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@wodociagiwolbrom.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
jest „Dostawa paliw: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej oraz gazu LPG na 
potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o. w 2023 roku” (sygnatura postepowania 
WZWKGKiM/425/2022), prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z 
późn.zm.), zwanej dalej ustawą. 

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

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania 
umowy. 

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

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8. 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 

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

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

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

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 
− 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. 

../iod@wodociagiwolbrom.pl
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Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera: 

Rozdział I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 
strony internetowej prowadzonego postępowania 

Rozdział II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia 

Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacja, czy zamawiający przewiduje wybór 
najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji 

Rozdział IV. Informacje o negocjacjach w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie 
w ramach kryteriów oceny ofert oraz składaniu ofert dodatkowych 

Rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia, oraz: 

- opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 

- liczba części zamówienia, na którą 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; 

- informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania 
ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty 
wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie; 

- wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 95 ustawy; 

- wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 
ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania; 

- informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy, jeżeli zamawiający 
przewiduje takie wymagania; 

- wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli zamawiający przewiduje 
obowiązek wniesienia wadium; 

- informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
i 8 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; 

- 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, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość 
albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych 
dokumentów; 

- informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia 
w walutach obcych; 

- informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 
przewiduje ich zwrot; 

- informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, 
jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy; 

- maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, 
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej; 

- informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy, jeżeli 
zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną; 

- wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 
ustawy; 
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- informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
zamawiający je przewiduje 

Rozdział VI. Termin wykonania zamówienia 

Rozdział VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy 

Rozdział VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 
będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

Rozdział IX. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób 
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej 
z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy 

Rozdział X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

Rozdział XI. Termin związania ofertą 

Rozdział XII. Opis sposobu przygotowania oferty 

Rozdział XIII. Sposób oraz termin składania ofert 

Rozdział XIV. Termin otwarcia ofert 

Rozdział XV. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy oraz podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy, i informacja o warunkach udziału 
w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje, informacja o podmiotowych środkach 
dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia 

Rozdział XVI. Sposób obliczenia ceny 

Rozdział XVII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert 

Rozdział XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Rozdział XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

Rozdział XX. Lista załączników 

 

NINIEJSZA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEST DOSTĘPNA NA 
STRONIE INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

http://wodociagiwolbrom.pl/aktualnosci/przetargi.html
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 
strony internetowej prowadzonego postępowania 

1. Nazwa zamawiającego: Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. 

2. Adres zamawiającego: ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom. 
3. Numer telefonu: +48 32 644 12 54. 
4. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wodociagiwolbrom.pl 
5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

http://wodociagiwolbrom/aktualności/przetargi.html. 
 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia 

Zamawiający udostępni zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia na stronie prowadzonego 
postępowania na stronie zamawiającego: http://wodociagiwolbrom/aktualności/przetargi.html 
oraz na miniPortalu. 
 

III. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacja, czy zamawiający przewiduje wybór 
najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym 
mowa w art. 275 pkt 2 ustawy, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą 
składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający może, ale nie musi, 
prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów 
oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania 
ofert dodatkowych. W przypadku, gdy zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokonuje 
wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych 
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 
 

IV. Informacje o negocjacjach w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie 
w ramach kryteriów oceny ofert oraz składaniu ofert dodatkowych 

1. Zamawiający może zaprosić jednocześnie wszystkich wykonawców do negocjacji ofert 
złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do 
negocjacji, stosując kryteria oceny ofert. 

2. Negocjacje treści ofert: 
1) nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ; 
2) dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach 
kryteriów oceny ofert. 

3. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Zamawiający udostępnia oferty wraz 
z załącznikami złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu niezwłocznie po otwarciu 
tych ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia. 

4. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych 
i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do 
konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem. 

5. Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone 
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji 
oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych. 

6. Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu 
potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym, że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni 
od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych. 

7. Zaproszenie do składania ofert dodatkowych zawiera co najmniej: 
1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 
strony internetowej prowadzonego postępowania; 
2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one 
być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert. 

8. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści 

mailto:sekretariat@wodociagiwolbrom.pl
http://wodociagiwolbrom.pl/aktualnosci/przetargi.html
http://wodociagiwolbrom.pl/aktualnosci/przetargi.html
http://wodociagiwolbrom/aktualności/przetargi.html
http://wodociagiwolbrom/aktualności/przetargi.html
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oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez 
zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.  

9. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert 
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie 
o zamówieniu.  

10. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową 
zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert 
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.  

11. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert 
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie 
o zamówieniu, podlega odrzuceniu. 

12. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
 

V. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia 
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (sprzedaż) oleju napędowego (ON), 

benzyny bezołowiowej 95 (Pb 95) oraz gazu LPG na potrzeby Wolbromskiego Zakładu 
Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w 2023 roku 
dla zapewnienia ciągłości działania spółki. 

2) Zamówienie obejmuje 2 części: 
Część 1: Dostawa oleju napędowego (ON) w ilości do 70.000 litrów, 
Część 2: Dostawa benzyny bezołowiowej 95 (PB 95) w ilości do 7.000 litrów i gazu LPG 
w ilości do 4.000 litrów. 

3) Ilości podane w podpunkcie 2 mają charakter orientacyjny i nie stanowią zobowiązania 
zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji 40% wartości lub ilości 
zamówienia. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w pozostałym zakresie nie 
wymaga podania przyczyn i nie może stanowić podstawy dla roszczeń ze strony 
Wykonawcy. 

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ, stanowiący jej 
integralną część. 

5) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
WZWKGKiM/425/2022, wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni 
powoływać się na ten znak. 

6) Nazwa i kod CPV: 
09134100-8   Olej napędowy, 

 09132100-4   Benzyna bezołowiowa, 
 09133000-0   Skroplony gaz ropopochodny (LPG). 
 

2. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną część lub na 
całość zamówienia. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zawiera załącznik nr 1 do 
SWZ, stanowiący jej integralną część. 
 

3. Liczba części zamówienia, na którą 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 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną część lub na 
całość zamówienia. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części.  
 

4. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie 
przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 
oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie 
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

5. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 95 ustawy 
Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia. 

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

ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania 
Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 
pkt 2 ustawy. 
 

7. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy, jeżeli zamawiający 
przewiduje takie wymagania 
Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. 
 

8. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli zamawiający przewiduje 
obowiązek wniesienia wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

9. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 
ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 
ustawy. 
 

10. 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, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość 
albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych 
dokumentów 
Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu 
u zamawiającego. 

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

między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia 
w walutach obcych 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

 
12. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 

przewiduje ich zwrot 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
13. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, 

jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy 
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań 
dotyczących zamówienia. 

2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych zadań dotyczących zamówienia. 

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

jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy, jeżeli 
zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

 
16. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 
ustawy 
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych 
ani możliwości dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

 
17. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

zamawiający je przewiduje 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

 

VI. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie należy zrealizować w terminie 12 miesięcy tj. od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 
roku. 
 

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia zawiera 
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W treści umowy 
podano wszelkie istotne dla zamawiającego warunki realizacji zamówienia oraz dopuszczalne 
zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto w porozumieniu z wykonawcą 
wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie 
niepowodującym istotnych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla 
zamawiającego. 
 

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 
będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 
elektronicznej 

1. Informacje ogólne 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym 

a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu (adres ePUAP zamawiającego: 
WZWKGKiM_sp_zoo) oraz poczty elektronicznej: zamówienia@wodociagiwolbrom.pl. 

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP). 

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 
wynosi 150 MB. 

5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

6) Wymagany jest stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia 
internetowego nie mniejsza niż 512kb/s, zaktualizowana przeglądarka internetowa 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:zamówienia@wodociagiwolbrom.pl
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(zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera), włączona obsługa 
Java ver. 1.8 (w przypadku systemu operacyjnego MacOs, także oprogramowanie Java 
JDK Oracle), system operacyjny MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze 
wersje, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 
.pdf, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty 
(dopuszczalne formaty podpisów: PaDES, XaDES). 

2. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania 
ofert) 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym 

a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 
przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

2) Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email: zamowienia@wodociagiwolbrom.pl. 

3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 
do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 
adres email. Maksymalny rozmiar wiadomości (wraz z załącznikami) przesyłanej za 
pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 20 MB. Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 

 

IX. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny 
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia 
jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy 

1) Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji 
elektronicznej w okolicznościach, o których mowa w art. 65 ust. 1 Pzp. 

2) Zamawiający nie wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne, o których mowa w art. 66 Pzp. 

3) Zamawiający nie wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi 
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które 
nie są ogólnie dostępne. 
 

X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: 
1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Grażyna Kozieł, Kierownik Działu 

Oczyszczania i Zaplecza Technicznego, telefon: +48 32 706 52 78, email: 
gkoziel@wodociagiwolbrom.pl  

2) w sprawach dotyczących procedury udzielania zamówienia publicznego – Agnieszka Banyś 
– Starszy Specjalista ds. księgowości i zamówień publicznych, telefon: +48 32 706 52 64, 
e-mail: zamowienia@wodociagiwolbrom.pl. 

 

XI. Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu składania ofert, tj. do 
17.11.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym 
upływa termin składania ofert. 
 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

mailto:zamowienia@wodociagiwolbrom.pl
mailto:gkoziel@wodociagiwolbrom.pl
mailto:zamowienia@wodociagiwolbrom.pl
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2. Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 
4. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to 

musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 
Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty. 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony 
wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 
polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

6. Zasady składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia: 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie 

z art. 58 ust. 2 ustawy, do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 
złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa. 

3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
7. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem 
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, 
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już 
tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić 
obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 
dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma 
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu 
zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku 
z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez 
niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (wzór 
oświadczenia znajduje się w formularzu ofertowym – załącznikach nr 2.1-2.2 do SWZ). 

 

XIII. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców 
na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
3. Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (załączniki nr 3 i 4 do SWZ) 

składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje 
je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 
6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym 

w Rozdziale XV. Specyfikacji Warunków Zamówienia, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.10.2022 r. 
do godz. 10.30.00 

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany 
w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

 

XIV. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2022 r., o godzinie 11.30. 
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku 
do odszyfrowania. 

3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu, którego następuje składanie 
ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

4. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

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

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

XV. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy oraz podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy, i informacja o warunkach 
udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje, informacja 
o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich 
złożenia 

1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 
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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138), 

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. 46-48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 
2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974), 

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, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnbrg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmjsgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmrygm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmzygy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojvgm2tqltqmfyc4njqgezteobwgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojvgm2tqltqmfyc4njqgezteobxgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcmbshe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnjzha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tanzygu
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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. z 2021 r. poz. 1745), 

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

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 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 (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 275), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie 
od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, 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. 

2. Ponadto, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:  
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;  
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 
pkt 3;  
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest 
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.  

3. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 2.  
4. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 2, zamawiający odrzuca ofertę 

takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty podlegającej negocjacjom, oferty 
dodatkowej, oferty lub, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim 
wykonawcą negocjacji, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobsha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobsha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4ds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnjxgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnjtg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjwheytkltqmfyc4njqhe3tcnbxhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobsg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzwgy4dsltqmfyc4mrqgq3tgobtga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4damzygm
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publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
5. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy 

Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę 
w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 
ustawy). 
W przypadku, o którym mowa powyżej, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli 
wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy sytuacja 
ekonomiczna lub finansowa wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia. 

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

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 
2, 5 i 6 ustawy lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił 
łącznie następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 

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

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

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

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

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa powyżej, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa powyżej, nie 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

8. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do 
przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego 
wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 
Warunki udziału mogą dotyczyć: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w niniejszym postępowaniu 

zamawiający nie określa tego warunku; 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 
Wykonawca musi posiadać prawo do wykonywania działalności gospodarczej 
polegającej na obrocie paliwami ciekłymi. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w niniejszym postępowaniu zamawiający nie 
określa tego warunku; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca musi dysponować (dysponuje lub będzie dysponował) stacją paliw                    
na terenie miasta Wolbrom, która funkcjonuje przez 24 godziny na dobę przez 7 dni                   
w tygodniu we wszystkie dni w roku oraz zapewnia możliwość bezgotówkowego 
tankowania paliw z dystrybutorów na tej stacji. 
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9. Podmiotowe środki dowodowe, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia 
1) Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 
do SWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
(sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ). Oświadczenia te stanowią 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw 
(przesłanek) wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): 
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), 
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

b) aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydanej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki (w celu wykazania spełnienia warunku z pkt 8.2) powyżej; 

c) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji, o ile wykonawca korzysta ze zdolności innych 
podmiotów. Zobowiązanie takie należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu 
udostępniającego zasoby 

 
10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia 

o których mowa w punkcie 9.1) oraz 9.2) a), składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie.  

11. W przypadku zamiaru powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia 
podwykonawcy, zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego 
podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 
i art. 109 ustawy. Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dotyczące tego podwykonawcy. 

12. W przypadku, o którym mowa w punkcie 11 powyżej, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy 
do realizacji części zamówienia. 

 

XVI. Sposób obliczenia ceny 

1. Cenę oferty należy podać w formie wartości ogółem zgodnie z formularzem ofertowym, 
którego wzór stanowią załączniki nr 2.1 - 2.2 do SWZ. 

2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie opłaty, wszystkie 
podatki, w tym podatek VAT. Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stawkę podatku od 
towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu 
prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem 
nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd 
w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki 
omyłki (na podstawie art. 226 ust.1 pkt 10 Pzp w związku z art. 223 ust.2 pkt 3 Pzp).   

3. Dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający 
określił w przedmiocie zamówienia planowane ilości dostaw. 

4. Podana cena jednostkowa jest ceną obowiązującą w całym okresie ważności umowy. 
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (zł), w złotych polskich będą prowadzone 

również rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Cena musi być podana 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
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obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz.U. 2022 poz. 931 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 
zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 
którą miałby obowiązek rozliczyć. 

7. W ofercie, o której mowa w punkcie 6 powyżej, wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 
8. W przypadku, gdy ofertę składa podmiot zagraniczny, należy uwzględnić cenę z 0% stawką 

podatku VAT. Obowiązek podatkowy w tej sytuacji będzie spoczywał na zamawiającym. 
W związku z tym, przy porównywaniu ofert, zamawiający doliczy do ceny ofertowej 
podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie innych niż faktura ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy. 

10. Zamawiający informuje, że podane przez wykonawcę w Formularzu oferty ceny netto            
1 litra danego rodzaju paliwa mogą ulec zmianie i ustalane będą w następujący sposób: 
- cena netto 1 litra danego rodzaju paliwa będzie regulowana (waloryzowana) w trakcie 
trwania umowy kwotą wzrostu bądź spadku hurtowej ceny paliwa publikowanej na oficjalnej 
stronie PKN ORLEN (www.orlen.pl). 
 

Celem ustalenia dopuszczalnej zmiany: 
a) ustala się różnicę pomiędzy ceną netto 1 litra paliwa z oferty, a hurtową ceną tego paliwa 
(w przypadku oleju napędowego w stosunku do hurtowej ceny oleju napędowego Ekodiesel, 
w przypadku gazu LPG ceny Autogaz hurt) publikowaną na oficjalnej stronie internetowej PKN 
ORLEN (www.orlen.pl) w dniu otwarcia ofert w przeliczeniu na 1 l (przyjmuje się stałą wartość, 
że 1m3 to 1000 litrów) i po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Kwota tej różnicy jest 
niezmienna w czasie trwania umowy i będzie stosowana do wszystkich wystawianych 
faktur. 
b) w dniu tankowania Wykonawca ustala hurtową cenę netto 1 litra danego rodzaju paliwa 
publikowaną na oficjalnej stronie PKN ORLEN (ww.orlen.pl) w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku, koryguje ją o kwotę różnicy wyliczoną zgodnie z podpunktem „a”, dolicza należny 
podatek VAT i tak ustaloną cenę brutto 1 litra danego rodzaju paliwa stosuje dla wystawienia 
faktury VAT. 

 
Uwaga: W przypadku braku publikacji hurtowej ceny paliwa na oficjalnej stronie 
internetowej PKN ORLEN (www.orlen.pl) w dniu otwarcia ofert do ustalenia różnicy 
pomiędzy ceną netto 1 litra paliwa z oferty, a ceną hurtową będzie przyjmowana ostatnia 
opublikowana hurtowa cena paliwa na oficjalnej stronie internetowej PKN ORLEN, przed 
dniem otwarcia ofert. 
 

XVII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny 
ofert 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w specyfikacji warunków zamówienia.  

2. Kryteria oceny ofert: 
cena ofertowa – 100% wagi 
 
Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium cena ofertowa zostanie określona według 
wzoru: 

http://www.orlen.pl/
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PC = Cn/Cbo x 100 
gdzie: 
PC  - suma uzyskanych punktów badanej oferty w ramach kryterium 
Cn – najniższa cena ofertowa  
Cbo – cena badanej oferty 

 

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 
 
3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium. 
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższego 

kryterium i jego wagi otrzyma największą ilość punktów. 
5. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych. 
 

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia 
publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione 
wymagania oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.  

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego. 
3. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) przekazania informacji o osobach, które w imieniu wykonawcy będą zawierać umowę; 
2) przekazania pełnomocnictwa do podpisania, jeśli umocowanie do tej czynności nie 

wynika z dokumentu rejestrowego lub pełnomocnictw złożonych w trakcie postępowania. 
4. O dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego 

wykonawcę. 
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać 
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców 
oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie w Dziale IX. Środki 
ochrony prawnej. 
Zgodnie z art. 513 ustawy odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 
systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienia 
umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 
konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

Zgodnie z art. 514 ustawy: 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 
2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 
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Zgodnie z art. 515 ustawy: 
1. Odwołanie wnosi się w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w lit. a. 

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia 
na stronie internetowej. 

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania; 
2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 
Zgodnie z art. 579 ustawy: 
1. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. 

2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

Zgodnie z art. 580 ustawy: 
1. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej ,,sądem zamówień publicznych''. 
2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

3. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

4. Skargę może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia 
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy. Prezes 
Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności 
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.  

 

XX. Lista załączników 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia              – załącznik nr 1 
2. Wzór formularza ofertowego                – załączniki nr 2.1, 2.2 
3. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu             – załącznik nr 3 
4. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  – załącznik nr 4 
5. Wzór umowy                   – załącznik nr 5 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4dgmzqgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4dgmzqgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojvgazdo

