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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189833-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Koziegłowy: Paliwa
2021/S 074-189833

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transkom Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Koziegłowy
Miejscowość: Koziegłowy
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-028
Państwo: Polska
E-mail: mzimnicki@transkom.com.pl 
Tel.:  +48 607437353 / +48 616514700
Faks:  +48 616514709
Adresy internetowe:
Główny adres: http://transkom.com.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/445293
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/445293
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gminny transport autobusowy

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

II.1.1) Nazwa:
„Dostawa oleju napędowego dla P. W. Transkom na okres 24 miesięcy"
Numer referencyjny: ZP 1/2021

II.1.2) Główny kod CPV
09100000 Paliwa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie wielosezonowego (standardowego) oleju napędowego 
(zwany zamiennie paliwem, paliwami płynnymi) wraz z dostawą do zbiorników na stacji paliw zamawiającego, 
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ul. Piaskowa 1, w ilości do 2 000 000 (dwa miliony) litrów (2 000 m3) w okresie 24 miesięcy licząc od dnia 
podpisania umowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań, gmina Czerwonak.

II.2.4) Opis zamówienia:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie wielosezonowego (standardowego) oleju 
napędowego (zwany zamiennie paliwem, paliwami płynnymi) wraz z dostawą do zbiorników na stacji paliw 
zamawiającego, ul. Piaskowa 1, w ilości do 2 000 000 (dwa miliony) litrów (2 000 m3) w okresie 24 miesięcy 
licząc od dnia podpisania umowy. Jest to wartość maksymalna zamówienia. Dostawy miesięczne oleju 
napędowego wynosić będą około 150 000 litrów, średnia wielkość jednorazowej dostawy wynosić będzie 
około 16 000 litrów, minimalna jednorazowa dostawa wynosić będzie 5 000 litrów, maksymalna jednorazowa 
dostawa wynosić będzie 20 000 litrów. Wskazana ilość oleju napędowego jest wielkością szacunkową i może 
ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości zamówienia w okresie objętym 
umową. Minimalna wielkość realizacji zamówienia wyniesie 70 % przedmiotu zamówienia.
4.2. Zaistnienie okoliczności, o której mowa w pkt 4.1 powyżej, spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy z tytułu zawartej umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku 
niewykorzystania w całości wielkości zamówienia.
4.3. Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe 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) i wymogi określone obowiązującą normą PN-EN 590+A1:2017-06 lub 
równoważnej (Paliwa do pojazdów samochodowych – oleje napędowe – wymagania i metody badań) oraz 
wymogi wszystkich zmian prawnych w tym zakresie. W przypadku powstania rozbieżności pomiędzy polską 
norma i rozporządzeniem jakościowym pierwszeństwo zawsze będzie miało rozporządzenie jako powszechnie 
obowiązujący akt normatywny. Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie atest jakościowy oleju napędowego 
wystawiony przez akredytowane laboratorium.
4.4. Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy do zbiorników na stacji paliw zamawiającego ul. Piaskowa 1 
od poniedziałku do piątku, całodobowo.
4.5. Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy przy użyciu środków transportu (autocystern) spełniających 
normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska.
4.6. Miejscem dostaw oleju napędowego są zbiorniki na stacji paliw usytuowanej na terenie bazy P.W. 
TRANSKOM Sp. z o.o., Koziegłowy, ul. Piaskowa 1.
4.7. Zbiorniki zamawiającego są legalizowane. Zbiorniki posiadają wymagane prawem cechy oraz terminy 
legalizacyjne i spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 
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dalekosiężne służące do transportu ropy i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014, poz. 1853 ze 
zm.)
4.8. Pomiar ilości oleju napędowego odbywał się będzie za pomocą zalegalizowanych urządzeń pomiarowych, 
spełniających przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, 
którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń 
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
373).
4.9. Odbioru (przekazania) dostawy, według zasad i warunków określonych w umowie, dokonają upoważnieni 
przedstawiciele zamawiającego i wykonawcy (dostawcy), którzy z czynności sporządzają protokół dostawy 
paliwa. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie ilość oleju napędowego zgodna z protokołem dostawy, ilość 
nie będzie kompensowana do temperatury referencyjnej 15 stopni C. Dowodem dostawy będzie dokument WZ 
wystawiony przez Wykonawcę, w którym zostanie wpisana przez pracownika zamawiającego rzeczywista ilość 
paliwa przyjęta do zbiorników oraz protokół dostawy do umowy sporządzony przez zamawiającego i podpisany 
przez kierowcę autocysterny oraz upoważnionego pracownika zamawiającego.
Pełen opis zawarty jest w Rozdziale 4 SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji - czas dostawy paliwa / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

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:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu paliwami lub zezwolenie na wytwarzanie (producenci), wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze 
zm.).
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest 
spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada 
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uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do 
których realizacji te uprawnienia są wymagane.
PROCEDURA:
1. Zamawiający zgodnie z art. 139 Pzp, przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, tj. 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.
2. Podstawy wykluczenia:
2.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. W postępowaniu o 
udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 
108 ust. 1 pkt 1 lit h, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa w 
tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art.108 ust. 1 pkt 1 lit h.
2.2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 8- 10) ustawy Pzp, który 
(przesłanki fakultatywne
2. 3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 
109 ust. 1 pkt 4), 8‒10) ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
2.3.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne,
2.3.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym,
2.3.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie 
wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji 
lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
2.4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zamawiający 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
Wykonawcy.
2.5. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający bada, czy nie 
zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
3.1. nie podlegają wykluczeniu,
3.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5. Informacja o wykonawcach, podwykonawcach, udostępnienie zasobów - Rozdział 8 SWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000 000,00 PLN.
INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH I PODMIOTOWYCH ŚRODKACH 
DOWODOWYCH ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ.
9.1. Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.
9.2. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, zamawiający wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 
10 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
9.2.1. spełnienie warunków udziału w postępowaniu – w zakresie opisanym w Rozdziale 6:
a) warunek z pkt 6.1.2. - koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami lub 
zezwolenie na wytwarzanie (producenci), wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą 
z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne,
b) warunek z pkt 6.1.3. - polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze 
wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – wraz z dowodem opłacenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego 
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.2.1. lit b), wykonawca składa inne podmiotowe 
środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego 
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
c) warunek z pkt 6.1.4. lit a) - wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oświadczenie 
wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SWZ,
d) warunek z pkt 6.1.4. lit b) - oświadczenia, że dostarczany do zamawiającego olej napędowy będzie spełniał 
wymogi jakościowe 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) i wymogi określone obowiązującą normą 
PN-EN 590+A1:2017-06 - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
e) warunek z pkt 6.1.4. lit c) - wykazu pojazdów - autocystern niezbędnych do wykonania zamówienia, 
przystosowanych i uprawnionych do transportu oleju napędowego, jakimi wykonawca dysponuje lub będzie 
dysponował od innych podwykonawców (marka pojazdu, nr rejestracyjny, pojemność zbiorników, informacja czy 
pojazd jest pojazdem własnym wykonawcy, czy podwykonawcy).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych - wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 4 do SWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH I PODMIOTOWYCH ŚRODKACH 
DOWODOWYCH ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ - CIĄG 
DALSZY.
9.2.2. Brak podstaw wykluczenia – w zakresie opisanym w Rozdziale 7 SWZ:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 
karnego,
— sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – oświadczenie wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności,
e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek 
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na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłat tych należności,
f) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z 
postępowania (załącznik nr 6 do SWZ), o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1170),
• art. 109 ust. 1 pkt 8–10) ustawy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
6.1.4.zamawiający stawia minimalne warunki jakie winien spełnić wykonawca, do realizacji zamówienia na 
odpowiednim poziomie jakościowym:
a) wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, posiada wiedzę 
i doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej dwóch dostaw oleju napędowego (wykonane na podstawie 
odrębnych umów) o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto każda w okresie 12 miesięcy.
Wykazana przez wykonawcę dostawa może być świadczeniem okresowym lub ciągłym, która spełnia powyższy 
warunek, a dostawa wykonywana jest nadal. Zamawiający w takiej sytuacji wymaga, by wykonawca wykazał, że 
realizowana dostawa została wykonana na wartość nie mniejszą niż 1 000 000 zł brutto w okresie 12 miesięcy.
Zamawiający określa, że wykonanie ww. dostaw powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by wykonawcy 
sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
b) wykonawca oświadczy, że dostarczany do zamawiającego olej napędowy będzie spełniał wymogi 
jakościowe 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) i wymogi określone obowiązującą normą PN-EN 
590+A1:2017-06,
c) Wykonawca wykaże, że dysponuje autocysternami przystosowanymi i uprawnionymi do transportu oleju 
napędowego.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w walutach innych niż PLN, 
dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia 
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.UE. Te same zasady zamawiający przyjmie przy przeliczeniu 
wszelkich innych danych finansowych w walucie.
INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH I PODMIOTOWYCH ŚRODKACH 
DOWODOWYCH ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ - CIĄG 
DALSZY.
9.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w.:
9.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ppkt 9.2.2. lit. a) – składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
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lub miejsce zamieszkania w zakresie, o którym mowa w ppkt 9.2.2. lit. a) – dokument powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,
9.3.2. zaświadczenia, o którym mowa w ppkt 9.2.2. lit d), zaświadczenia albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
o których mowa w ppkt 9.2.2. lit e), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ppkt 9.2.2. c) – składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury 
– dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
9.3.3. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt 9.3.1., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których 
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w 
części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione analogicznie jak dla dokumentów wymienionych w pkt 9.3.
9.3.4. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 Pzp, mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia pkt 9.3 stosuje się odpowiednio.
9.4. Dokumenty składane wraz z ofertą:
9.4.1. formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
9.4.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w zakresie 
wskazanym w rozdziale 6 i 7 SWZ (JEDZ) – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
9.4.3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli 
dotyczy),
9.4.4. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy),
9.4.5. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy – w 
przypadku gdy umocowanie osoby nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego 
rejestru). Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej 
treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie 
wymagane jest na każdym etapie prowadzonego postępowania,
9.4.6. zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
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1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 115 000,00 PLN (słownie: sto 
piętnaście tysięcy złotych 00/100).
2.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w ING 
BANK ŚLĄSKI 11 1050 1520 1000 0022 2861 1907. Pełna informacja o wadium zawarta jest w rozdziale 19 
SWZ.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.
3. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z 
postęp.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zam. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu.
5. Szczegółowe wymagania dodatkowe określono w SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Termin realizacji zamówienia wyniesie 24 miesiące, od 18.6.2021 do 17.6.2023, z zastrzeżeniem, że umowa 
ulegnie rozwiązaniu w sytuacji:
1.1. wyczerpania zakresu rzeczowego Przedmiotu zamówienia odpowiednio określonego w § 1 ust. 1 umowy 
z zastrzeżeniem wystąpienia sytuacji, gdy wartość łącznego wynagrodzenia wykonawcy osiągnie kwotę ceny 
oferty za wykonanie całości zamówienia,
1.2. termin rozpoczęcia może ulec zmianie w sytuacji przedłużającej procedury przetargowej, zmiana nie 
wymaga zmiany umowy.
2. Informacja o warunkach realizacji umowy zawarta jest w Projektowanych postanowieniach umowy – wg 
Załącznika nr 1 do SWZ.
3. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian umownych zgodnie z zapisami w Projektowanych 
postawieniach umowy – wg Załącznika nr 1 do SWZ.

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: 20/05/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 17/08/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/05/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
U pełnomocnika zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://
platformazakupowa.pl/transakcja/445293
Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, 
która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert 
następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa powołana przez pełnomocnika zamawiającego. Otwarcie nastąpi po uprzednim 
odszyfrowaniu ofert złożonych za pomocą platformy zakupowej. Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający nie 
ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub 
transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w rozdziale 6 i 7 SWZ – zgodne ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – JEDZ).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
3. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym 
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 (dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia) ustawy Pzp, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 3, przekazywane w postępowaniu, 
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
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lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej – za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
5. Oferta powinna być:
5.1. sporządzona w języku polskim,
5.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
5.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
6. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się 
z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 
odbierania korespondencji elektronicznej – szczegółowy opis zawarty jest w rozdziale 10 SWZ.
7. Informacja o ochronie danych osobowych zawarta jest w rozdziale 38 SWZ.

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 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
33.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy 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 Pzp.
33.2. 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 
ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
33.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
33.3.1. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu,
33.3.2. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
33.4. Odwołanie przysługuje na:
33.4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania 
wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,
33.4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający 
był obowiązany na podstawie ustawy,
33.4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
33.5. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w 
terminie:
33.5.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
33.5.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 33.5.1.
33.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 
treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
33.6.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 
przekracza progi unijne.
33.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 33.6. wnosi się w terminie:
33.7.1. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa albo przekracza progi unijne
33.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
33.8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
albo
33.8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Pełna treść dotycząca środków ochrony prawnej opisana jest w Rozdziale 33 SWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/04/2021
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