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                  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

                                            ZAMÓWIENIA 
 

              postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 130 000 zł 
 
 

                             

 
 

                          PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 

 

 „Sukcesywne dostawy gazu propan-butan w butlach 11kg   

                    oraz gazu propan w butlach 10 kg” 
                           

 

 

 

                             Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
                                                                 09.12.21.00.1 propan  

                                                                 09.12.22.00.1 butan 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

                        Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach,  

                                        89-600 Chojnice, ul. Angowicka 53 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Chojnice, październik  2021 r. 



I. ZAMAWIAJĄCY 

   Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach,  

   ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice, 

   tel. 52 397 65 11, fax 52 397 35 66 

   adres strony internetowej: www.mzkchojnice.pl, adres poczty elektronicznej: mzkchojnice@op.pl 

   NIP: 555-000-64-76, REGON: 091627194,  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

  1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej   

      poniżej 130 000 zł 

  2. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień   

      publicznych  (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm). 

  3. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji  

      Istotnych Warunków Zamówieni, zwanej dalej „SIWZ”. 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy na rzecz Zamawiającego gazu propan-butan w   

       butlach 11 kg oraz gazu propan w butlach 10 kg. 

  2. Odbiór dostaw na podstawie pisemnego protokołu – loco magazyn odbiorcy Chojnice, ul.   

       Angowicka 53. 

  3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie i odbywać się będą średnio 2 razy w tygodniu w dni  

       robocze w godz. 7:00 – 15:00, w ilości 10 – 30 szt. butli. 

  4. Termin realizacji każdego zamówienia, na podstawie telefonicznego zgłoszenia w terminie  

       24 godzin od złożenia zamówienia. 

  5. Ilość butli z gazem dostarczonych w okresie obowiązywania umowy wyniesie ok.  

− 2 200 szt. butli 11 kg  propan-butan, 

−    300 szt. butli 10 kg propan.  

      Określona przez Zamawiającego ilość butli z gazem nie może być podstawą, w razie   

      mniejszych potrzeb Zamawiającego, do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 

  6. Przedmiot zamówienia opisuje następująca nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień 

      (CPV: 09.12.21.00-1 – propan; 09.12.22.00-2 butan).  

  7. Dostarczany gaz propan-butan w butlach powinien być dobrej jakości, spełniać wymagania  

      jakościowe określone w normie PN-C-96008, Normie PN-EN 589, Rozporządzeniu Ministra  

      Energii z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego  

      (LPG) (Dz. U. 2016.540) oraz powinien być pozbawiony wad technicznych oraz prawnych.  

  8. Butle muszą spełniać warunki bezpieczeństwa zgodnie z europejskimi standardami oraz   

      przepisami UDT. 

  9. Butle muszą być czyste, legalizowane, opatrzone plombą na zaworach. 

10. Dostawca jest zobowiązany do przyjmowania od Zamawiającego butli różnokolorowych, które  

       zdają użytkownicy gazu.  

11. Dostawca zapewni stałe przeglądy butli oraz bezpłatną legalizacje butli tj. dostawa butli zawsze  

       następować będzie z ważną legalizacją. 

12. Termin płatności: 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT za dostawę cząstkową. 

13. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy   

      (załącznik nr 2 do SIWZ) 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

      Zamawiający wymaga, aby Dostawca przystąpił do wykonania Zamówienia począwszy od   

      dnia 01.12.2021 roku do dnia 30.11.2022 roku. 

 

V. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

     UZUPEŁNIAJĄCYCH 

     Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

http://www.mzkchojnice.pl/


VI. INFORMACJE O OFERTACH WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ 

        DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIEDZENIA SPEŁNIANIA 

        WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać 

następujące dokumenty: 

1. Wypełniony formularz Ofertowy (wg załącznika nr 1 ). 

2. Kserokopię stosownej koncesji wydanej przez Urząd Regulacji Energetyki. 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

    ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

    lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawca ma siedzibę 

    lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast powyższego 

    dokumentu, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

    zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono 

    upadłości. Dokumenty powyższe muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

    przed upływem terminu składania ofert. 

4. Aktualne zaświadczenia: 

    4.1. właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

    4.2. właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

           Ubezpieczenia Społecznego 

           Potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat   

           oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał   

           przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności   

           lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli Wykonawca ma   

           siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast  

           powyższych dokumentów składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę   

           lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,   

           składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem,   

           zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w   

           całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powyższe muszą być     

           wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5. Dokument potwierdzający wpłacenie lub wniesienie wadium (wniesione w innej formie 

     niż w pieniądzu obowiązujące przez cały okres związania z ofertą). 

6. Parafowany na wszystkich stronach projekt umowy na realizację przedmiotu zamówienia, 

     który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; 

7. Pełnomocnictwo (oryginał lub potwierdzoną przez Wykonawcę kopię) 

     do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych 

     czynności dokumentem rejestracyjnym. 

8. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język 

     polski przez tłumacza przysięgłego. 

9. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie odpisów lub kserokopii muszą być 

     poświadczone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

     pełnomocnika z zachowaniem sposobu reprezentacji, podpis winien pozwolić 

     na identyfikację podpisującego. 
 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 

2. Wykonawca złoży jedną ofertę, w formie pisemnej, zgodną z wymaganiami określonymi 

    w niniejszej SIWZ. 



3. Wykonawca wskaże w ofercie, jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom. 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Wymaga się, aby wszystkie stronice, a także wszystkie miejsca, w których Wykonawca 

    naniósł zmiany były parafowane przez osobę/y podpisujące ofertę. 

6. Oferta i składane oświadczenia powinny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do    

     reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. 

7. Podpis lub podpisy osób podpisujących ofertę muszą być opatrzone pieczątkami imiennymi. 

8. W przypadku podpisania oferty przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, do 

    oferty powinien być załączony oryginał upoważnienia do podpisywania oferty (lub kopia 

    poświadczona za zgodność z oryginałem), jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika 

    z dokumentów rejestracyjnych. Jeśli Wykonawcą jest spółka cywilna oferta musi być 

    podpisana przez wszystkich wspólników tej spółki. 

9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób 

    (uniemożliwiający jej samoistną dekompletację) ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta). 

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (lub podpisane) 

      własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być 

      naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 

      osoby sporządzającej parafkę). 

11. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej podwójnej kopercie (paczce): 

    11.1. Koperta zewnętrzna odporna na uszkodzenia mechaniczne, pozbawiona oznakowań 

             identyfikujących Wykonawcy takim jak: nadruk firmowy, pieczęć firmowa, 

             zaadresowana w następujący sposób: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach 

             ul. Angowicka 53, „Oferta na sukcesywne dostawy gazu propan-butan w butlach 11 kg oraz  

             gazu propan w butlach 10 kg. Nie otwierać przed dniem 15.11.2021 r. godz. 09:30 

    11.2. Koperta (opakowanie) wewnętrzna zawierająca dokumenty ofertowe oznaczona pełnymi  

             danymi Wykonawcy (nazwa, adres) tak, aby można było ją odesłać bez otwierania, jeśli  

             wpłynie po terminie. 

12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

13. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego   

       na wniesienie protestu. 
 

IX. WADIUM 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000 zł (słownie dwa tysiące złotych). 

2. Wadium może być wniesione w: 

    2.1. pieniądzu, 

    2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 

    2.3. gwarancjach bankowych, 

    2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

    2.5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 

           ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości   

           (Dz.U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.) 

3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: BANK MILLENNIUM S.A 

     nr 10116022020000000060881219 

4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy złożyć w oryginale w Sekretariacie     

    Zamawiającego, (I piętro) w zamkniętej kopercie (podobnie jak przy składaniu ofert), a   

    potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 

5. Brak dowodu wniesienia wadium skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z dalszego postępowania, a  

    oferta zostanie uznana za odrzuconą. 
 

X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

 

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu 

składania ofert. 



XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA OFERTY 

 

1. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich. 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 

    z wykonaniem zamówienia, w tym koszty transportu. 

3. Cenę jednostkową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Ofertę należy sporządzić według cen obowiązujących na dzień 10.11.2021 roku. 

5. Cena kalkulowana będzie w oparciu o średnią cenę notowań butli LPG 11 kg publikowaną na 

    stronie internetowej https://www.e-petrol.pl/notowania/notowania-cen-hurtowych-butli-lpg  

    obowiązującą w dniu 10.11.2021 roku dla województwa pomorskiego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do podania ogólnej wartości zamówienia wyrażonej w kwocie   

     netto plus należny podatek od towarów i usług VAT oraz ogólną kwotę brutto. 

7. Wykonawca składa jedną ofertę na jednym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ)   

    zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

 

XII. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

    1.1. Jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 

    1.2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

          o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

    1.3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

    1.4. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowania 

          o udzielenie zamówienia publicznego, 

    1.5. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

2. Oferty spełniające wymagania formalne, będą oceniane według kryterium wyboru ofert: 

     Cena – 100 % 

 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (P) 

    przyznanych zgodnie ze wzorem: 

 

              Cena najkorzystniejszej oferty 

     P =   --------------------------------------   x 100 

                     Cena badanej oferty 

 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim   

    wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie  

    oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryterium wyboru. 
 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Angowickiej 53 w Chojnicach 

    w Sekretariacie (I piętro), w terminie do dnia 15.11.2021 r., do godz. 09:00. 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej otrzymania przez Zamawiającego. 

3. Oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie 

    terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Angowickiej 53 

    w Chojnicach w Świetlicy (I piętro), w dniu 15.11.2021 r., o godz. 09:30. 

 

XIV. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych 

    ze SIWZ, kierując swoje zapytania na piśmie. 



2. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie przesyłając faksem treść pytań i wyjaśnień    

    wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 

3. W szczególnie uzasadnionym przypadku, przed terminem składania ofert Zamawiający 

    może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. 

4. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników   

    postępowania. 

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Dariusz Sawicki 

    tel. (0-52) 397 65 11, fax. (0-52) 397 35 66, e-mail: mzkchojnice@op.pl 

 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NALEŻYTEGO ZABEZPIECZENIA UMOWY. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. 

 

XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

1. Umowę Wykonawca podpisze w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie 

    krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak 

    niż przed upływem terminu związania ofertą. 

2. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o projekt umowy sporządzony przez Zamawiającego, 

    stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

3. Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia    

    oferty. 

4. Akceptacja projektu umowy nastąpi przez podpisanie (parafowanie) przez Wykonawcę 

    każdej jego strony. 

5. Kary umowne zostały określone w projekcie umowy do niniejszej SIWZ. 
 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku, gdy: 

    1.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

    1.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć   

           na finansowanie zamówienia. 

    1.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

          lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

          wcześniej przewidzieć, 

    1.4. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie   

          zamówienia publicznego. 

2. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

    zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

    2.1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie 

          o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, 

    2.2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy, 

    2.3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia    

           umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
 

XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

  

    Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z   

    dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  

    danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy   

    95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1)  

    dalej „RODO” informuję że: 

mailto:mzkchojnice@op.pl


    1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w  

         Chojnicach, ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice, tel. 52 397 65 11, e-mail:  

         iod@mzkchojnice.pl                      

    2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu i adresem  

         e-mailowym wskazanym w pkt. XVIII.1 SIWZ. 

    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 pn. „Sukcesywne dostawy  

          gazu propan-butan w butlach 11 kg oraz gazu propan w butlach 10 kg”  prowadzonym w trybie  

          przetargu nieograniczonego. 

     4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona  

          zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP 30.5  

          Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez  

          okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

      5.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana  

           dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,  związanym   

           z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

      6.  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób  

           zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

      7.  Posiada Pani/Pan: 

           a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

           b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

           c)  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; 

           d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna  

                Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy   

                RODO. 

        8.  Nie przysługuje Pani/Panu: 

             a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

             b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

             c)  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  

                  gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ut. 1 lit. C  

                  RODO.  

 

 

XIX. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy wraz z oświadczeniem 

Załącznik nr 2 – projekt umowy 

Załącznik nr 3 –  Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

                               informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO. 
 


