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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SEKTOROWEGO 

 

 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Szczecińsko – Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.  w Policach ul. Fabryczna 21 

72 -010 Police 

NIP 851-21-15-851,                                                                               Regon 811037366,  

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000149802 

o kapitale zakładowym w wysokości 18.154.000 zł 

w imieniu i na rzecz którego działa jako pełnomocnik na podstawie art. 15 ust. 2, 3 i ust. 4 

ustawy: 

Radca prawny Artur Mariusz Chanaj   

AC Kancelaria Radcy Prawnego  Artur Mariusz Chanaj   

ul. Żyzna 31,  

71-220 Szczecin 

adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.sppk.pl 

adres platformy za pośrednictwem, której jest przeprowadzane postępowanie 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/239808   

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU SEKTOROWYM 

PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
NA DOSTAWY 

 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH 

WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 POD NAZWĄ: 
 

http://www.sppk.pl/
https://platformazakupowa.pl/transakcja/239808
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„Dostawy paliwa płynnego – oleju napędowego na rzecz 

Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego Spółka z o.o.” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad 

określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), właściwych dla zamówienia publicznego sektorowego o wartości 

przekraczającej 443 000,00 euro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z wejściem w życie w dniu 18 października 2018r. przepisów dotyczących elektronizacji zamówień, 

Zamawiający zwraca uwagę na istotne zmiany związane ze sposobem składania oferty 
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SPIS TREŚCI :  

 

Rozdział I   Forma oferty, informacje o sposobie porozumiewania się 

zamawiającego z wykonawcami i przekazywania oświadczeń i 

dokumentów;  

Rozdział II   Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;  

Rozdział III  Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia  

Rozdział IV  Jawność postępowania;  

Rozdział V   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane 

dokumenty;  

Rozdział VI  Wykonawcy zagraniczni;  

Rozdział VII  Termin wykonania zamówienia;  

Rozdział VIII  Wadium  

Rozdział IX  Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja  

Rozdział X   Sposób obliczenia ceny oferty;  

Rozdział XI  Składanie i otwarcie ofert;  

Rozdział XII  Wybór oferty najkorzystniejszej;  

Rozdział XIII  Istotne postanowienia umowy;  

Rozdział XIV  Pouczenie o środkach ochrony prawnej;  

Rozdział XV  Opis przedmiotu zamówienia.  

 

 

 

 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – oferta cenowa;  

Załącznik nr 2  – wzór umowy dostawy;  
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ROZDZIAŁ I Forma oferty, informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego 

z wykonawcami i przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w 

tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (siwz).  

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.  

3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1 do siwz.  

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, 

dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a 

wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Za datę wpływu powyższych 

dokumentów uznaje się datę zapisania na serwerach Platformy Zakupowej. Data 

otrzymania oferty jest wysyłana na adres e-mail wykonawcy, dostępna po zalogowaniu się 

na konto wykonawcy.  

5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a 

wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia 

składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej 

"JEDZ", a także wszelka inna komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, o ile 

inaczej nie określono w siwz, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

6. Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie „Open Nexus” pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/ (dalej jako „Platforma”) i pod nazwą postępowania 

wskazaną w tytule siwz.  

7. Wykonawca celem złożenia oferty winien zapoznać się z Regulaminem Internetowej 

Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. dostępnym na stronie 

Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin i postępować 

zgodnie z instrukcją w nim zawartą.  

8. Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a 

ustawy, w tym jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w 

postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia:  

1) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w 

oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii 

dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem,  

2) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 

w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą,  

3) poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

10. W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu 

(zewnętrzny, wewnętrzny) wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane 

dokumenty wraz  
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 z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem 

(typ wewnętrzny):  

1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES,  

2) zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy 

należy użyć formatu XAdES.  

11. Zamawiający informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami 

elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie certyfikatu 

kwalifikowanego w celu podpisania czynności złożenia oferty. Szczegółowe informacje 

o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej 

użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług 

zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: 

http://www.nccert.pl/kontakt.htm.  

12. Wymagania techniczne: dokumenty wymagane przez zamawiającego opisane w siwz 

lub ogłoszeniu o zamówieniu, winny być załączone w formie plików w formacie 

odpowiednio: .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx.  

13. Wymagania sprzętowe dla wykonawcy: przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 

lub Firefox ver. 46 i późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 

i  późniejsze.  

14. Do niniejszego postępowania ma zastosowanie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 

przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320 ze zm.).  

15. W przypadku gdy do reprezentowania wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna 

(więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione 

do reprezentacji.  

16. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.  

17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

19. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 

ustawy.  

20.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

 

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę 

za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku zamieszczonego na 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/239808   

2. Z uwagi na to, że oferta wykonawcy jest zaszyfrowana nie można edytować ofert. Przez 

zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy 

to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.  

3. Złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postępowaniu w którym zamawiający 

dopuszcza złożenie tylko jednej oferty przed upływem terminu zakończenia składania ofert 

w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej  

4. Wycofanie oferty możliwe jest do zakończenia terminu składania ofert w postępowaniu.  

5. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że zamawiający nie będzie miał możliwości 

zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/239808
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6. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty.  

 

ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.  

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej 

wykonawców.  

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego 

zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.  

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać 

następujące wymagania:  

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz,  

2) sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale V siwz.  

5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają 

do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.  

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru danej oferty jako najkorzystniejszej) 

wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu 

umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:  

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,  

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,  

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości (jeśli wymagano) i 

rękojmi.  

 

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania 

 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia 

się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Zasada jawności, o 

której mowa w zdaniu pierwszym, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z 

wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 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”, zebranych w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia.   

3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników 

w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub 
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utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu 

treści złożonych ofert. 

5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z 

przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do 

udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje 

sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością 

poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę 

sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników 

koszty te pokrywa wnioskodawca.   

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty 

informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie 

udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.   

9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na 

takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

UWAGA!  

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie 

zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być załączone na Platformie w osobnym 

pliku Formularza składania oferty lub wniosku. Zaleca się, aby każdy dokument 

zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

10. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu 

umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI 

ustawy, do upływu terminu do ich wniesienia.  

11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że:  

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szczecińsko-Polickie 

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Policach przy ul. Fabryczna 

21, 72-010.  

2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

na: „Dostawy paliwa płynnego - oleju napędowego na rzecz Szczecińsko-

Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SP. z o.o.” prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego.  

3)  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.  
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4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp 

przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmie cały czas trwania 

umowy.  

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; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  

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 ww. danych osobowych. W 

przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 

RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może 

żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 

daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;   

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. 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 PZP oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników);   

c)  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w 

art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy 

wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje 

ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i 

załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych 

w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.    

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

gdy  przetwarzanie danych osobowych 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 Pani/Pana 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: 

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy, z zastrzeżeniem art.133 ust. 4 ustawy;  

2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega 

wykonawca:  

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe.  

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 

wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania;  

d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej  

określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Minimalny poziom zdolności: 

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 

koncesję na obrót paliwami ciekłymi ważną w okresie zawarcia umowy z 

Zamawiającym.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać, co najmniej 

jeden z wykonawców w całości. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Minimalny poziom zdolności: 
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- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał 

(a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) 

należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 

(dwie) dostawy o wartości brutto nie mniejsze niż 8.000.000,00 złotych rocznie 

każda, polegające na systematycznej ciągłej dostawie autocysternami paliw 

płynnych do przedsiębiorców realizujących pasażerski przewóz osób 

posiadających co najmniej 50 autobusów. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać, co najmniej 

jeden z wykonawców w całości.  

Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. 

warunku, to podmiot trzeci musi spełniać ten warunek w całości. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Minimalny poziom zdolności:  

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:  

a) jego roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w okresie ostatnich 

trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- 

w tym okresie, wyniósł minimum 10.000.000,00 zł w każdym roku. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać, co 

najmniej jeden z wykonawców w całości. 

Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. 

warunku, to podmiot trzeci musi spełniać ten warunek w całości. 

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej 

niż 1.000.000 zł ( słownie: jeden milion złotych).  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą 

spełniać łącznie, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien posiadać środki 

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł 

(pięćset tysięcy złotych). 

Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. 

warunku, wykonawca i podmiot trzeci na którego zasoby powołuje się 

wykonawca mogą spełniać ww. warunek wspólnie, z zastrzeżeniem, że co 

najmniej jeden z ww. podmiotów powinien posiadać środki finansowe lub 

zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy 

złotych). 

c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 

2.000.000,00 PLN . 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą 

spełniać łącznie. 

 

UWAGA: 

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w 

walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP 

dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

(za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia 

o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie 
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internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający 

przyjmie średni kurs z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 

Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty 

wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona 

przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu 

złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów NBP. 

 

3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia: 

 

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, 

z powodów określonych w pkt 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o 

których mowa w pkt 2, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania 

ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z 

wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 

Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE 

oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej Jednolitym Europejskim 

Dokumentem Zamówienia lub „JEDZ”. Dokument należy złożyć w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty 

te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.  

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ 

dotyczący tych podmiotów.  

4) Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym 

JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym 

przez zamawiającego (SPPK Sp. z o. o. w Policach). W takim przypadku wykonawca 

wskazuje w formularzu oferty: nazwę, numer, zakres informacji do wykorzystania 

oraz datę wszczęcia tego postępowania.  

5) Zamawiający dopuszcza, aby w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, wykonawca w części IV – Kryteria kwalifikacji wypełnił  

tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej  z 

pozostałych sekcji w części IV JEDZ. 

6) Zamawiający nie wymaga wypełniania osobnych JEDZ dla podwykonawców, na 

których zdolnościach wykonawca nie polega, a o których mowa w sekcji D części 2 

JEDZ. 

4. Potencjał podmiotu trzeciego: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
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finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. 

3) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których 

mowa w ppkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu 

do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 5 ppkt 1 siwz. 

5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że: 

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych 

w pkt 1, tj.: 

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu; 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 

z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty 

przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla 

każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny 

dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu; 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy 

z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty 

przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla 

każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 
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Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 13, 14 i 21 z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy, wystawiona nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 

w sprawie spłat tych należności; 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z 

wykonawców składających ofertę wspólną. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 

 W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z 

wykonawców składających ofertę wspólną. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z 

wykonawców składających ofertę wspólną. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 
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2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, 

tj.: 

a) koncesja na obrót paliwami ciekłymi; 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z 

wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum 

odpowiada za spełnienie tego warunku. 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania, podmiotów z ilością posiadanych przez ten podmiot autobusów, na 

rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są  

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną 

składają jeden wspólny ww. wykaz. 

Ww. oświadczenie oraz dowody należy złożyć w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia lub 

dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

c) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym 

zamówieniem, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z 

wykonawców składających ofertę wspólna, który/którzy w ramach konsorcjum 

będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

d) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 

upływem składania ofert; 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten/ci z 

wykonawców składających ofertę wspólna, który/którzy w ramach konsorcjum 

będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. 



Nr sprawy DT.01.ZP.2019.JK 

 15 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

e) dokumenty, potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 

zamawiającego. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten/ci z 

wykonawców składających ofertę wspólna, który/którzy w ramach konsorcjum 

będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

 

6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych 

przez zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

(dokumenty wymienione w pkt 5, ppkt 2), lit. c) - e), zamawiający dopuszcza złożenie przez 

wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 

opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

7. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 

Ww. dokument należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2) JEDZ, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z 

wykonawców składających ofertę wspólną. 

W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w 

zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów. 

Ww. oświadczenie należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3) oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 7) o stosowaniu preferencji 

unijnych zgodnie z art. 138 c, ust. 1, pkt 4 ustawy, zamawiający odrzuci ofertę w 

której udział towarów pochodzących z państw członkowskich unii Europejskiej, 

państw z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu 

przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się 

przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.  

Ww. oświadczenie należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli 

wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
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zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; 

Ww. oświadczenie należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5) odpowiednie pełnomocnictwa; 

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci 

elektronicznej  opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część 

zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy 

podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 

Ww. oświadczenie należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od 

dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z 

wykonawców składających ofertę wspólną. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 

lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

9. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język. 

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/239808  Oferta powinna być sporządzona w 

języku polski, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i 

podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba 

lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub 

oświadczeń , które każdego z nich dotyczą. 

3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej. 

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

5) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w Rozdziale V pkt 5 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający 

pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia 

lub dokumenty. Jeżeli dokumenty te będą w języku obcym zamawiający będzie żądał 

od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia ich na język polski.  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/239808
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6) W przypadku, o którym mowa w ppkt 5) zamawiający będzie żądał od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i 

pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

7) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

8) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 

budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich 

złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne 

będzie unieważnienie postępowania. 

9) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie 

odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

10) W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie 

terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

11) Uwaga! Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może, najpierw dokonać 

oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

12) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ppkt 12), uchyla się od zawarcia umowy 

lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia 

warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 

ocenioną spośród pozostałych ofert. 
13) W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez 

zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby 

stanowiły one odrębny dokument. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez 

zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni 

 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia 

wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te 

mogą być składane zamiast  dokumentów: 
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1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: 

– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 

2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: 

– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 

do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje 

się odpowiednio. 

4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa 

w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 

ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego 

dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 

dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 

ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. 

Rozporządzenia stosuje się. 

6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez 

wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu.  
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ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia  

 

1. Termin wykonania zamówienia – 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie 

wcześniej niż od dnia 01.10.2019 r. 

2. Płatność za zrealizowaną dostawę odbywać się będzie w formie przelewu bankowego 

na rachunek Wykonawcy w terminie określonym w złożonej ofercie od daty otrzymania 

prawidłowo sporządzonej faktury VAT, o ile paliwo spełniać będzie wymogi określone 

przez Zamawiającego oraz wymogi wynikające z przepisów prawa.   

3. Faktura będzie wystawiona na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez komisję, 

o której mowa w Rozdziale XV pkt 6. 

 

ROZDZIAŁ VIII Wadium 

 

1. Wadium należy wnieść w wysokości 400.000,00 zł (słownie czterysta tysięcy złotych) 

przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków 

do zamawiającego. 
2. Wadium może być wnoszone: 

1) w pieniądzu – przelewem na konto bankowe zamawiającego w BNP PARIBAS nr  

83 1750 1077 0000 0000 1169 1889. 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), 

gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 

4. W przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w pkt 2 ppkt 2 muszą zostać one 

dołączone do oferty w postaci elektronicznej przez wczytanie na Platformie oryginału 

dokumentu wadialnego. Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie 

elektronicznej – z zastrzeżeniem, iż musi on być podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia i nie może 

zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału 

dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.  

5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia:  

1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz 

z tłumaczeniem na język polski,  

2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie 

gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane 

jurysdykcji sądów polskich.  

6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczeń z ich treści musi w szczególności jednoznacznie wynikać:  

1) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty 

całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie 

zamawiającego (beneficjenta gwarancji – SPPK Sp. z o.o. ) zawierające 
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oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9 bez potwierdzania 

tych okoliczności,  

2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą.  

7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.  

8. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie 

przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona.  

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:  

1) wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie,  

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po jego stronie.  

2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 

ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw 

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 

3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2.  

11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  

12.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.  

13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez zamawiającego.  

14.  Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający 

zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  

15.  Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane 

pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek wykonawcy.  

16.  W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć 

do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.  
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ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja 

 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7
30

 do 14
30

. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca 

przekazują za pośrednictwem Platformy.  

3. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej 

wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętość 

plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB przy maksymalnej 

ilości 20 plików lub spakowanych katalogów.  

4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów 

lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem przycisku Wyślij 

wiadomość jako załączniki.  

5. Wykonawca otrzyma powiadomienia tj. wiadomość email dotyczące komunikatów 

w sytuacji gdy zamawiający opublikuje informacje publiczne lub spersonalizowaną 

wiadomość zwaną prywatną korespondencją.  

6. Warunkiem otrzymania powiadomień systemowych, o których mowa w pkt 5 jest 

wcześniejsze poinformowanie przez zamawiającego o postępowaniu, złożenie oferty lub 

wniosku jak i wystosowanie wiadomości przez wykonawcę w obrębie postępowania, na 

którą otrzyma odpowiedź.  

7. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie 

informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się 

komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.  

8. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, 

dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym 

a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.  

9. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.  

10. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: Janusz 

Kulig - tel. 91 42 01 572, Piotr Karliński –tel. 91 42 01 588. Wykonawca może zwrócić 

się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 10, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 10.  

13. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na Platformie bez ujawniania 

źródła zapytania.  

14. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści siwz 

zamawiający udostępnia na Platformie.  

15. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza informację na Platformie.  
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ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty 

 

1. Cena brutto podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty wynikające z realizacji 

zamówienia, w tym koszty transportu, ubezpieczenia, wykonania badań, sporządzenia 

dokumentów oraz należne podatki (w tym akcyzowy i podatek VAT). Należy podać cenę 

brutto za jeden m
3
 oleju napędowego standardowego. 

2. Cena musi zawierać w sobie ewentualne upusty, rabaty lub zniżki oraz wszystkie koszty 

związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty transportu do zbiorników stacji paliw 

Zamawiającego, rozładunku, ubezpieczenia, itp.   

3. Cena wskazana w ofercie musi być odniesiona do temperatury referencyjnej 15
o
C 

i obowiązywać dwa dni przed terminem składania ofert, tj. 19  sierpnia 2019 r. 

4. W trakcie trwania umowy rozliczenia za dostawę paliwa następować będą wg cen 

bieżących ustalanych wg wzoru: cena bieżąca = (cena podstawowa w dniu dostawy ± 

marża/upust Wykonawcy) + VAT;  

gdzie:  

a) cena podstawowa = cena hurtowa PKN ORLEN dla temperatury referencyjnej 15
0
C 

publikowana na stronie  internetowej PKN ORLEN,                                                                                                                                

b) ± marża/upust Wykonawcy = cena netto wg oferty z dnia poprzedzającego termin 

składania ofert – cena podstawowa z dnia poprzedzającego termin składania ofert. 

Marża/upust będą takie same dla rozliczeń za olej napędowy standardowy i o 

polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. 

5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w 

trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

6. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 

ustawy spowoduje odrzucenie oferty. 

7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 

zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, albo akcyzy 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek, 

który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Stosownie do treści art. 144 Ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, 

na podstawie której nastąpi wykonanie zamówienia w zakresie zmiany sposobu obliczania 

ceny, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług dla olejów napędowych. 

Zmiana umowy może nastąpić na wniosek wykonawcy sporządzony na piśmie, w którym 

wskaże okoliczności i przyczyny dokonania zmiany. Zmiana umowy wejdzie w życie 

nie wcześniej niż od dnia dokonania zmiany stawki podatku od towarów i dla dostaw 

niewykonanych. 

 

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert 
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1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/239808 w terminie najpóźniej do dnia 

21.08.2019r. do godz. 11:00.  

2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.08.2019r. o godz. 11:05  w siedzibie Szczecińsko-

Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnym Spółka z o.o. w Policach ul. Fabryczna 

21, sala konferencyjna nr 101. 

Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.  

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez Komisję Przetargową 

powołaną Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki.  

4. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa w 

art. 86 ust. 4 ustawy.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na Platformie informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji (jeśli wymagano) i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej 

 

1. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryteriów o następującej wadze w 

łącznej ocenie: 

 

LP. KRYTERIUM WAGA 

1. Cena (Xc) 99% 

2. Termin płatności przez Zamawiającego (Xt) 1% 

 

2. Określenie skali ocen dla poszczególnych kryteriów: 

        1) Cena (Xc) – max 100 pkt 

             W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto wg poniższego wzoru: 

 

 

                najniższa zaoferowana cena za m
3 

               -----------------------------------------       x      100 pkt  

                                    cena oferty ocenianej za m
3
 

 

         2) Termin płatności przez Zamawiającego (Xt) – max 100 pkt 

 

LP. TERMIN ZAPŁATY  METODOLOGIA 

OCENY 

1. 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego 100 pkt  

2. 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego 0 pkt  

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/239808
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3. Obliczenie całkowitej ilości punktów dla danej oferty: 

Liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie dla danego kryterium zostanie pomnożona 

przez jego wagę zgodnie z poniższym wzorem:  

                                                 X = (Xc) x 0,99 + (Xt) x 0,01                                                                           

4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni, bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a 

także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz (niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy, a 

także zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający odrzuci ofertę, w której 

udział towarów pochodzących z państw członkowskich unii Europejskiej, państw z 

którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, 

lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 

2014/25/UE, nie przekracza 50%. 

7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny ofert 

określonym(ych) w siwz. 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich 

wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy. 

9. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający 

unieważnia postępowanie. 

10. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania  

przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

11. Zamawiający zamieści na Platformie informację o unieważnieniu postępowania, zgodnie z 

art. 93 ust. 3 ustawy. 

12. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 

złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy 

komputerowe oraz inne podobne materiały. 

 

ROZDZIAŁ XIII Istotne postanowienia umowy 

 

1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy. 

Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym 

załącznik nr 2.  

Zawarta umowa będzie jawna i podlegać będzie udostępnianiu na zasadach określonych 

w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 

2.    Termin i miejsce zawarcia umowy. 
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1) Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, nie wcześniej niż w 11 

(jedenastym) dniu od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ppkt.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Zamawiający odstępuje od obowiązku 

żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy na podstawie art. 138c ust. 1, 

pkt 3 Ustawy. 

4. Wykonawca którego oferta wybrana zostanie za najkorzystniejszą przed podpisaniem 

umowy będzie miał obowiązek złożyć oświadczenie, że jako podmiot dokonujący 

dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i 

usług, złożył w Urzędzie Skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie 

zapłaty podatku w związku z odpowiedzialnością podatkową Zamawiającego i jako taki 

widnieje w elektronicznym wykazie Ministerstwa Finansów pod adresem https://kaucja-

gwarancyjna.mf.gov.pl/. Ww. kaucja winna być utrzymana przez cały okres trwania 

umowy. 

 

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub 

mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.  

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy. 

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia 

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV: 09134100-8 olej napędowy 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w zależności od pory roku 

i temperatury otoczenia odpowiednio standardowego i o polepszonych właściwościach 

niskotemperaturowych, spełniającego warunki określone aktualną normą PN-EN 590 

i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1680).  

2. Dostawy odbywać się będą do zbiorników stacji paliw w siedzibie Zamawiającego w dni 

robocze do godziny 15
00

, przy czym dostawa powinna zakończyć się w tym czasie. 

Dostawy odbywać się będą w zależności od potrzeb Zamawiającego w ilościach 

około 30 m
3
 ± 20%, miesięcznie – 5 dostaw. Łączna maksymalna wielkość dostaw 

w okresie umowy to 7 000 m
3
.  

3. Jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny (m
3
). 

https://kaucja-gwarancyjna.mf.gov.pl/
https://kaucja-gwarancyjna.mf.gov.pl/
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4. Dostawy odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz jego staraniem. 

5. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości oleju napędowego wydane 

przez producenta lub akredytowane laboratorium.  

6. Odbiór paliwa odbywać się będzie pod nadzorem komisji, w skład, której będzie wchodzić 

jeden przedstawiciel Zamawiającego oraz kierowca autocysterny. 

7. Faktyczna ilość dostarczonego paliwa zostanie ustalona na podstawie systemu 

pomiarowego stosowanego przez Zamawiającego na zasadach określonych we wzorze 

umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).  
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