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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:648115-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wschowa: Paliwa
2022/S 225-648115

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 978050124
Adres pocztowy: Daszyńskiego 10
Miejscowość: Wschowa
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 67-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Jurek
E-mail: beata.jurek@skwschowa.pl 
Tel.:  +48 655408465
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skwschowa.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/691384
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/691384
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa paliw płynnych oraz dodatku do oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. w roku 2023

Numer referencyjny: ZPSK.03.I.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09100000 Paliwa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych oraz dodatku do oleju napędowego na potrzeby Spółki 
Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2. Zamówienie zostało 
podzielone na 2 części: 1) Część 1 – „Sukcesywna dostawa oleju napędowego Ekodiesel ON do zbiornika 
Zamawiającego” - szacunkowa ilość 140 000 l (dm3) - do zbiornika paliwa o pojemności 5000 l znajdującego 
się we Wschowie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 24 (teren Oczyszczalni Ścieków), stanowiącego własność 
Zamawiającego; 2) Część 2 – „Sukcesywna dostawa paliw płynnych oraz dodatku do oleju napędowego do 
pojazdów oraz kanistrów Spółki Komunalnej”. a) benzyna bezołowiowa 95 w planowanej ilości 3 360 l; b) 
olej napędowy ON w planowanej ilości 600 l; c) dodatek do oleju napędowego, tankowany z dystrybutora w 
planowanej ilości 1 000 l. 3. Z uwagi na specyfikację niniejszego zamówienia publicznego tj. braku możliwości 
przewidzenia dokładnego zakresu ilościowego przy zakupach tego rodzaju, dla potrzeb wyceny oferty, 
Zamawiający przyjął szacunkowe minimalne ilości paliw, wskazane powyżej, które planuje zakupić w całym 
okresie obowiązywania umowy, tj. 12 miesięcy od dnia jej podpisania.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa oleju napędowego Ekodiesel ON do zbiornika Zamawiającego

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
67-400 Wschowa, ul. Kazimierza Wielkiego 24 (teren Oczyszczalni

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego w szacunkowej ilości 140 000 l (dm3) 
do zbiornika paliwa o pojemności 5000 l znajdującego się we Wschowie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 24 
(teren Oczyszczalni Ścieków), stanowiącego własność Zamawiającego. Z uwagi na specyfikację niniejszego 
zamówienia publicznego tj. braku możliwości przewidzenia dokładnego zakresu ilościowego przy zakupach 
tego rodzaju, Zamawiający przyjął szacunkowe minimalne ilości paliw, wskazane powyżej, które planuje zakupić 
w całym okresie obowiązywania umowy, tj. 12 miesięcy od dnia jej podpisania. Wymagania dot. realizacji: 1) 
sukcesywne dostawy paliw będą realizowane transportem zorganizowanym przez Wykonawcę, na jego koszt 
i odpowiedzialność, według aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż jednorazowa ilość 
dostarczanego do zbiornika oleju napędowego, wynosić będzie od 2000 l do 5000 l; 2) jakość dostarczanych 
paliw powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w regulacjach prawnych obowiązujących w dniu dostawy 
paliwa Zamawiającemu; 3) olej napędowy powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1680, ze zm.) oraz Normy PN-EN 590:2013-12, przy czym zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w przypadku rozbieżności pomiędzy przepisami przywołanego rozporządzenia a normą, 
przepisy rozporządzenia mają pierwszeństwo. W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w 
trakcie trwania umowy, wykonawca dostosuje jakość paliw do nowych norm; 4) dostawa oleju napędowego 
powinna nastąpić w czasie: a. nie dłuższym niż 24 godziny - od momentu załadunku autocysterny przez 
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Wykonawcę z miejsca magazynowania paliwa przez Wykonawcę; b. nie dłuższym niż 24 godziny od momentu 
przekazania przez upoważnionego pracownika Zamawiającego zapotrzebowania na dostawę paliwa; 5) odbiór 
dostarczonego przez Wykonawcę do zbiornika paliwa oleju napędowego, zostanie każdorazowo potwierdzony 
dokumentem WZ podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego. Dokument, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym, zawierać będzie w szczególności następujące informacje: datę wydania dokumentu, 
miejsce magazynowania paliwa przez Wykonawcę, temperaturę nalewania, ilość wlanego paliwa wyrażona 
w m3, numer rejestracyjny autocysterny, którą paliwo dostarczono, zawartość siarki w paliwie w mg/kg; 6) 
Wykonawca zobowiązuje się przy każdej dostawie oleju napędowego do zbiornika przekazać Zamawiającemu 
świadectwo (atest) jakości danej partii paliwa oraz list przewozowy wydany przez Wykonawcę, zawierający 
datę i godzinę załadunku, numer rej. Autocysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego 
załadunku autocysterny; 7) dostarczany olej napędowy w okresie zimowym, umożliwiać będzie eksploatację 
pojazdów Zamawiającego, a punktem odniesienia będzie temperatura blokowania zimnego filtra. 8) Wykonawca 
zobowiązany jest przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia posiadać polisę ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN. W przypadku gdy, fakt opłacenia składek nie wynika z samej 
treści polisy, Wykonawca powinien załączyć do polisy dodatkowy dokument potwierdzający odprowadzenie 
stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego, rachunku); 9) w przypadku Wykonawców wspólnie 
składających ofertę (konsorcjum) Zamawiający uzna warunek posiadania polisy OC za spełniony w przypadku, 
gdy suma kwot ubezpieczenia wszystkich konsorcjantów nie będzie mniejsza niż 500.000,00 PLN. Zamawiający 
uzna również za prawidłowe złożenie polisy OC tylko przez jednego z konsorcjantów, pod warunkiem spełnienia 
przez polisę warunków opisanych w SWZ; 10) przez okres obowiązywania zawartej umowy Zamawiający 
decyduje o terminie i ilości dostarczonego oleju napędowego do zbiornika paliwa Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, określonego w art. 441 ustawy Pzp. 
Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości zamówienia podstawowego w zakresie do 30 
% wartości zamówienia. Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy, 
odbywać się będzie w oparciu o skierowanie do Wykonawcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w 
formie pisemnej. 2) Prawo opcji oznacza, że Zamawiający na pewno zakupi podstawowy zakres przedmiotu 
zamówienia, na podstawie ceny podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia określonej w ofercie 
Wykonawcy, zaś paliwo objęte prawem opcji zostanie zakupiony w zależności od potrzeb i posiadanych 
środków przez Zamawiającego zgodnie z następującymi zasadami: a) prawo opcji realizowane będzie 
na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe; b) wykaz paliwa objętego prawem opcji oraz 
ceny jednostkowe brutto określać będzie Formularz cenowy, stanowiący załącznik do SWZ; c) o zamiarze 
skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem. 3) Prawo opcji 
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jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej 
umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia z tego tytułu.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa paliw płynnych oraz dodatku do oleju napędowego do pojazdów oraz kanistrów

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy
09132100 Benzyna bezołowiowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
67-400 Wschowa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do pojazdów i kanistrów Zamawiającego szacunkowej ilości paliw: 
a) benzyna bezołowiowa 95 w planowanej ilości 3 360 l; b) olej napędowy ON w planowanej ilości 600 l; c) 
dodatek do oleju napędowego - roztwór mocznika i demineralizowanej wody, neutralizujący zanieczyszczenia 
emitowane przez pojazdy z silnikami wysokoprężnymi, z dystrybutora w planowanej ilości 1 000 l. 1) Zakup 
paliw płynnych i dodatku do ON dokonywany będzie przez Zamawiającego bezpośrednio do pojazdów lub 
kanistrów, w punkcie sprzedaży (stacji) paliw Wykonawcy czynnej 24h/dobę 7 dni w tygodniu. 2) Paliwo 
i dodatek do ON tankowane będzie w ilościach żądanych przez kierowców /operatorów/. 3) Wykonawca 
winien dysponować co najmniej jedną stacją paliw znajdującą się w odległości max. 10 kilometrów od 
siedziby Zamawiającego, zapewniającą możliwość tankowania (ON, Pb 95 i dodatku do ON) z dystrybutora 
całodobowo przez wszystkie dni tygodnia, w tym w niedzielę i święta. 4) Zamawiający wymaga rozliczenia 
bezgotówkowego zakupionego paliwa i dodatku do ON przy użyciu kart paliwowych z okresem obowiązywania 
12 miesięcy. 5) Jakość paliw i dodatku do ON powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w regulacjach 
prawnych obowiązujących w dniu sprzedaży paliwa Zamawiającemu. 6) Benzyna bezołowiowa powinna 
spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) oraz Normy PN-EN 228:2013-04 dla 
benzyny bezołowiowej, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku rozbieżności 
pomiędzy przepisami przywołanego rozporządzenia a normą, przepisy rozporządzenia mają pierwszeństwo. 
W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania umowy, wykonawca dostosuje 
jakość paliw do nowych norm. 7) Olej napędowy powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1680, ze zm.) oraz Normy PN-EN 590:2013-12, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, w przypadku rozbieżności pomiędzy przepisami przywołanego rozporządzenia a normą, przepisy 
rozporządzenia mają pierwszeństwo. W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie 
trwania umowy, wykonawca dostosuje jakość paliw do nowych norm. 8) Wykonawca zobowiązany jest przez 
cały okres realizacji niniejszego zamówienia posiadać polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 
zł. W przypadku gdy, fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy, Wykonawca powinien załączyć 
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do polisy dodatkowy dokument potwierdzający odprowadzenie stosownych składek (np. wyciąg z konta 
bankowego, rachunku). 9) w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) Zamawiający 
uzna warunek posiadania polisy OC za spełniony w przypadku, gdy suma kwot ubezpieczenia wszystkich 
konsorcjantów nie będzie mniejsza niż 100.000,00 PLN. Zamawiający uzna również za prawidłowe złożenie 
polisy OC tylko przez jednego z konsorcjantów, pod warunkiem spełnienia przez polisę warunków opisanych 
w SWZ; 10) Niezależnie od liczby innych klientów, każdy samochód lub sprzęt Zamawiającego winien być 
zatankowany w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zgłoszenia się kierowcy /operatora/ do pracownika stacji 
paliw.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, określonego w art. 441 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości zamówienia podstawowego 
w zakresie do 30 % wartości zamówienia (prawo opcji może objąć każdy z rodzajów paliwa oraz dodatku do 
ON będącego przedmiotem zamówienia). Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia 
aneksu do umowy, odbywać się będzie w oparciu o skierowanie do Wykonawcy oświadczenia o skorzystaniu z 
prawa opcji w formie pisemnej. 2) Prawo opcji oznacza, że Zamawiający na pewno zakupi podstawowy zakres 
przedmiotu zamówienia, na podstawie ceny podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia określonej w 
ofercie Wykonawcy, zaś paliwo objęte prawem opcji zostanie zakupiony w zależności od potrzeb i posiadanych 
środków przez Zamawiającego zgodnie z następującymi zasadami: a) prawo opcji realizowane będzie 
na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe; b) wykaz paliwa objętego prawem opcji oraz 
ceny jednostkowe brutto określać będzie Formularz cenowy, stanowiący załącznik do SWZ; c) o zamiarze 
skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem. 3) Prawo opcji 
jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej 
umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia z tego tytułu.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Zdolności 
do występowania w obrocie gospodarczym, przy czym Zamawiający nie stawia warunków w powyższym 
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zakresie. 2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności w zakresie 
obrotu paliwami co najmniej w zakresie rodzaju paliw będących przedmiotem zamówienia, wydaną Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie 
warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym 
mowa powyżej będzie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej i zrealizuje dostawy do których realizacji te uprawnienia są wymagane. Warunek będzie uznany za 
spełniony, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w trybie przewidzianym w art. 126 ust. 
1 Pzp, przedstawi aktualną koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
uprawniony w zakresie obrotu paliwami ciekłymi co najmniej odnośnie rodzaju paliwa objętego zamówieniem. W 
przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualną koncesję na obrót paliwami 
ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia w/w podmiotowego 
środka dowodowego, jeżeli będzie mógł go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 Pzp (JEDZ) dane umożliwiające dostęp do tego rejestru lub też uczyni to w innym dokumencie 
składanym w ofercie (np. w formularzu ofertowym – jeśli wprowadzenie tych danych do JEDZ z uwagi na wybór 
wersji „alfa” nie będzie możliwe).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dla Części 1 warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony jeżeli: a) Wykonawca wskaże do 
uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby/podmioty wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nich czynności (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o 
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy) tj. wykaże, że 
dysponuje lub będzie dysponował: co najmniej 2 (dwoma) kierowcami posiadającymi prawo jazdy o kategorii 
odpowiedniej dla danego rodzaju pojazdu i ukończony kursu (potwierdzony stosownym zaświadczeniem) z 
zakresu przewozu towarów niebezpiecznych tj. co najmniej oleju napędowego oraz aktualne uprawnienia do 
obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern drogowych) do towarów 
niebezpiecznych klas: 3 (trzy) według ADR (potwierdzone stosownym zaświadczeniem); b) Wykonawca 
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym tj. co najmniej 2 (dwoma) 
pojazdami specjalnymi przeznaczonymi do przewozu paliw płynnych (oleju napędowego) posiadających 
aktualne świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Minimalny 
poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu potwierdzenia spełnienia o warunku dysponowania 
odpowiednim potencjałem osobowym Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany 
będzie przedłożyć w trybie art. 126 ust. 1 PZP wykaz osób sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik 
do SWZ. W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania odpowiednimi pojazdami Wykonawca, 
którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie przedłożyć w trybie art. 126 ust. 1 PZP wykaz 
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narzędzi technicznych (pojazdów) według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. Wstępna ocena 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia złożone w JEDZ, 
wymaganego od wszystkich wykonawców do oferty. Dla części 2 Zamawiający uzna warunek za spełniony 
jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje co najmniej jedną stacją paliw położoną w odległości nie większej 
niż 10 km od siedziby Zamawiającego, zapewniający możliwość tankowania (ON, Pb 95, dodatku do ON) 
z dystrybutora całodobowo przez wszystkie dni tygodnia, w tym niedziele i święta. W celu potwierdzenia 
spełnienia o warunku dysponowania odpowiednim potencjałem osobowym Wykonawca, którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona zobowiązany będzie przedłożyć w trybie art. 126 ust. 1 PZP wykaz osób sporządzony 
według wzoru stanowiącego Załącznik do SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący 
załącznik do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 
okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. 
2) Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczki. 3) Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/12/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/12/2022
Czas lokalny: 10:20
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/691384
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Otwarcie ofert nastąpi na stronie internetowej prowadzonej dla przedmiotowego postępowania (portal 
zakupowy: , https://platformazakupowa.pl/transakcja/691384) poprzez odszyfrowanie ofert złożonych przez 
Wykonawców.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 108 ust. 1 oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1-4 PZP. Ponadto nie mogą wystąpić 
wobec wykonawców przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (...) oraz w art. 
5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014. 2) Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przez wykonawców 
składających ofertę. 3) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia 
umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej. JEDZ oraz oświadczenie 
w obszarze art. 5K Rozporządzenia nr 833/2014 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 
którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające 
brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Pozostałe informacje zostały zawarte w SWZ. 4) Zamawiający, kierując się dyspozycją art. 139 
PZP, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego 
oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału 
w postępowaniu. 5) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień 
złożenia m.in. podmiotowych środków dowodowych wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy, Rozwoju 
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych (…) w § 2 ust. 1 pkt 
1,2,4,5,6,7 oraz w §7 ust. 1 oraz w §9 ust. 1 pkt. 3 i 10 (wykaz osób oraz wykaz pojazdów). 6) Wykonawca 
do oferty dołącza: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia (JEDZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
5K rozporządzenia Rady (UE) 833/2014. 7) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą: - zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby, - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie w jakim Wykonawca powołuje 
się na jego zasoby), na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej. W przypadku, gdy na podmiot udostępniający zasoby przypada ponad 
10% wartości zamówienia Wykonawca wraz z ofertą składa również oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014. 8) 
Zamawiający dopuszcza uzupełnienie JEDZ w sekcji Alfa na zasadach określonych w SWZ. 9) W stosunku do 
podmiotów trzecich Zamawiający żąda przedłożenia w trybie art. 126 ust. 1 PZP dokumentów podmiotowych, o 
których mowa w Rozdziale X SWZ. 10) Pozostałe wymagania zostały określone w SWZ i jego załącznikach (z 
uwagi na ograniczenia w zakresie rozmiarów poszczególnych sekcji ogłoszenia).
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Hoża 76/78
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-682
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl 
Tel.:  +48 226958504
Faks:  +48 226958111
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX (art. 505-578) PZP przysługują Wykonawcy oraz innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia 
wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców. 2. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (na zasadach określonych 
w art. 579-590 PZP). 3. Pozostałe szczegóły nt. zasad wnoszenia środków ochrony prawnej zostały określone w 
SWZ oraz w ustawie PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2022
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