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Rozdział I. Informacje ogólne.  

1. Zamawiający : Gmina Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół 

Tel.         (054) 2894670 

Faks       (054) 2894670 

NIP:           466-03-31-828 

REGON:    910866548 

Strona internetowa:   www.kikol.pl 

Adres e-mail: urzad@kikol.pl 

          Godziny pracy Zamawiającego:    poniedziałek – piątek:  7:15 – 15:15 

 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia.  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, o 

wartości zamówienia poniżej progów unijnych, wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej 

ustawą Pzp.  

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 275 pkt 1 oraz art. 276 – 296 ustawy Pzp.  

3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 

2020r. poz. 1740 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  

 

Rozdział III. Wymagania w zakresie zatrudnienia z art. 95 oraz art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.  

1. Zamawiający nie stawia wymogu zatrudnienia osób wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.  

2. Stosownie do treści art. 95 ustawy Pzp Zamawiający nie stawia wymogu zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w 

zakresie realizacji zamówienia.  

 

Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę paliw płynnych dla 

Gminy Kikół na lata 2023 - 2024”. 

2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu 

zamówienia wynosi odpowiednio: 

a) Etylina bezołowiowa Pb 95 w ilości 7 445,00 litrów 

b) Oleju napędowego ON – 71 153,00 litrów 

c) Ilości benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego są ilościami szacunkowymi. Zamawiający 

będzie płacił za faktycznie pobrane ilości paliwa.   

d) Tankowanie paliwa będzie odbywać się doraźnie w formie bezgotówkowej na stacjach paliw 

Wykonawcy, w miarę potrzeb Zamawiającego.  

http://www.kikol.pl/
mailto:urzad@kikol.pl
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e) Cena za zakup 1 litra etyliny bezołowiowej oraz 1 litra oleju napędowego będzie zmienna i 

wynikać będzie z dziennej ceny sprzedaży obowiązującej na stacji (cena z dystrybutora) z 

uwzględnieniem stałego w okresie obowiązywania umowy rabatu wskazanego w ofercie.  

f) Wykonawca zagwarantuje, że paliwo posiadać będzie własności fizykochemiczne gwarantujące 

odpowiednią jakość oraz spełniać będzie wymagania określone przepisami i obowiązującymi 

normami.   

g) W przypadku wątpliwości, co do jakości paliwa Zamawiający zleci wykonanie badań paliwa w 

uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami 

kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca dostawy paliwa.   

h) Wobec stwierdzenia powyższego Wykonawca pokryje również koszty związany  z usunięciem 

ewentualnych awarii układu napędowego samochodów i sprzętu zasilanych tym paliwem.   

i) W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa Wykonawca pokryje wszelkie koszty 

związane z oczyszczeniem układu napędowego samochodów i sprzętu.   

j) Standard jakościowy przedmiotu zamówienia określają przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 660 ze zm.), oraz akty wykonawcze w szczególności rozporządzenie Ministra Gospodarki 

z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 ze zm.).  

3. WYKONAWCA:   

a) zapewni możliwość tankowania paliwa przez całą dobę w odległości max. 12 km. od siedziby 

Zamawiającego.   

b) w przypadku, gdy posiada więcej niż jedną stację, zapewni jednakowe dzienne ceny  

paliwa na wszystkich swoich stacjach.   

c) Zapewni bezpośrednie tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych, 

d) Rozliczanie za zakup paliwa dokonywane będzie na podstawie kart paliwowych 

e) Wykonawca wystawi bezpłatnie imienne karty paliwowe na osoby lub pojazdy wyznaczone 

przez Zamawiającego, uprawniające do tankowania na obszarze całego kraju. Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany ilości kart 

f) Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliw z dystrybutora Wykonawcy przez 24 

godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

g) Wykonawca zapewni Zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy tankowanie paliwa w 

sieci stacji na terenie całego kraju 

h) Wykonawca zapewni bezgotówkowe tankowanie z 2 tygodniowym okresem rozliczeniowym 

(od 1 do 15stego i od 16stego do ostatniego dnia każdego miesiąca). 

i) do każdej faktury dołączy:   

• dowody wydania – WZ zawierające następujące informacje:   

•  miejsce i datę zakupu   
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• rodzaj i ilość pobranego paliwa   

• nazwę pojazdu   

• nazwisko i podpis pobierającego paliwo.   

j) Wykonawca zobowiązany będzie udokumentować na fakturze lub innym dokumencie 

składanym wraz z fakturą wysokość udzielonego rabatu,  cenę za 1 litr zakupionego paliwa 

przed rabatem i po rabacie.  

k) przy każdym tankowaniu wydawał będzie WZ (wydanie kredytowe) pobranego paliwa i 

potwierdzał pieczęcią stacji paliw oraz własnoręcznym podpisem,   

l) zobowiązuje się do wydania paliwa tylko osobom upoważnionym ze strony  Zamawiającego do 

pobierania paliwa.  

m) W okresie obowiązywania umowy wskazane ilości mogą ulec zmianie zarówno zwiększeniu 

jak i zmniejszeniu, pod warunkiem nie przekroczenia kwoty wskazanej w umowie. 

Zamawiający nie jest zobowiązany do pełnego zakupu wskazanych ilości paliwa.  

4. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji 

technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp, zgodnie z art. 101 ust. 4 

ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca powinien w ofercie, przy 

pomocy dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze 

wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.   

5. UWAGA!!! 

Ze względu na liczbę tankowania wynikającego z utrzymania pełnej gotowości operacyjnej 

pojazdów będących własnością Gminy Kikół, odległość najbliższej stacji paliw od siedziby Gminy 

Kikół – Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół nie może być większa niż 12 km. 

 

Rozdział V. Oferty częściowe, ofert wariantowe.    

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert wariantowych.  

Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części: 

 Przedmiot zamówienia jest zakresem typowym w swojej branży, wielkość zamówienia oraz warunki udziału 

w postepowaniu umożliwiają złożenie oferty wykonawcom z grupy małych i średnich przedsiębiorstw, nie 

wpływa więc negatywnie na konkurencyjność. Zamawiający dopuszcza ponadto udział podwykonawców w 

realizacji zamówienia. Podział zamówienia na części mógłby przyczynić się do wystąpienia trudności 

organizacyjnych przy realizacji przedmiotu zamówienia jak również wpłynąć na zwiększenia kosztów w 

postaci np. zwiększenia oferowanych cen czy też niemożliwości rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na 

fakt, że złożenie ofert na tak małe części zamówienia byłoby dla wykonawców mniej opłacalne niż na całość.  

Pozwala to na racjonalne wykorzystanie środków publicznych.  
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Rozdział VI. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

 

Rozdział VII. Zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.  

 

Rozdział VIII. Umowy ramowe, dynamiczny system zakupów.  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać 

dynamicznego systemu zakupów.  

 

Rozdział IX. Katalogi elektroniczne.  

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego, 

nie przewiduje oraz nie dopuszcza do dołączenia katalogu elektronicznego do składanej oferty.  

 

Rozdział X. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia.  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę lub przez 

poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań 

dotyczących:  

1) zamówień na roboty budowlane lub usługi;  

2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.  

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są już 

znani.  

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa takiego 

podwykonawcy nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 
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określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, 

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości żądania przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowych środków dowodowych dotyczących tego 

podwykonawcy, w przypadkach, o których mowa w pkt. 3, w celu zbadania, czy nie zachodzą wobec 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których 

mowa w rozdziale XIII pkt 3 SWZ.  

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

 

Rozdział XI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty 

udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.  

 

Rozdział XII. Termin wykonania zamówienia.  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.01.2024 r.  

 

Rozdział XIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.  

2. Warunki udziału w postępowaniu.  

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, dotyczące:  

2.1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunków w tym 

zakresie.   

2.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że posiada stosowne uprawnienia tj. koncesję, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 716 z późn. zm.) w 

zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem.   

2.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.   

      2.1.4.  Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.   

3. Podstawy wykluczenia z postępowania.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 

oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy Pzp.  
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3.1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp. Z postępowania o 

udzielnie zamówienia wyklucza się wykonawcę:  

3.1.1.  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

3.1.1.1.  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie  

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

          3.1.1.2.  handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

          3.1.1.3. o którym mowa w art. 228-230 a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy  z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 

ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 

1559 i 2054),” 

3.1.1.4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego,  

3.1.1.5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 

na celu popełnienie tego przestępstwa,  

3.1.1.6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 

2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),  

     3.1.1.7.  przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo skarbowe,  

          3.1.1.8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w 

przepisach prawa obcego;  

3.1.2.  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt 3.1.1;  

3.1.3.  wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
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zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności;  

3.1.4.  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

3.1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

3.1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, 

który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

3.2. Zamawiający wskazuje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 

ustawy Pzp: z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:  

3.2.1. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy 

PZP, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

3.2.2. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

4. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, zamawiający może nie wykluczać 

wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy 

kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja 

ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jest 

wystarczająca do wykonania zamówienia.  

5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 110 i 111 ustawy Pzp.  

6. Wykonawcy występujący wspólnie.  

6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

6.2. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
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6.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia.  

6.4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

6.5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

6.6. Poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 108 i 109 ustawy Pzp, a także musi spełniać warunki udziału w postępowaniu 

wskazane w SWZ (w stosunku do każdego konsorcjanta bada się te przesłanki oddzielnie), z tym, 

że ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolności techniczne lub zawodowe oceniane będą 

łącznie.  

6.7. 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 uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te 

uprawnienia są wymagane.  

6.8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane.  

6.9. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.7 i 6.8, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (wg. wzoru lub na formularzu stanowiącym załącznik 

do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy.  

7. Spełnienie warunków określonych w rozdziale XIII pkt 2 niniejszej SWZ zostanie ocenione na podstawie 

podmiotowych środków dowodowych wymienionych poniżej. Sposób dokonywania oceny spełnienia 

tych wymogów: zerojedynkowy – „spełnia”, „nie spełnia”.  

8. Wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów.  

8.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych.  

8.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.  
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8.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu a także bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

wykonawcy.  

8.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który 

polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot 

ten nie ponosi winy.  

8.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem 

lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

8.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających 

zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert 

nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

 

Rozdział XIV. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

 

Część I – oświadczenia składane wraz z ofertą, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.  

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą:  

1.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp na 

formularzu stanowiącym załącznik do SWZ.  

1.1.1. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1.1, także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 

oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby (na formularzu stanowiącym załącznik do SWZ).  

1.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa w pkt 1.1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji.  
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1.1.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1, składa się pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

1.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z 

ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów (wg. wzoru lub na formularzu stanowiącym załącznik do SWZ).   

1.2.1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 1.2, potwierdza, że 

stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

1.2.1.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

1.2.1.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

1.2.1.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą.  

Część II – podmiotowe środku dowodowe składane przez Wykonawcę na podstawie wezwania 

Zamawiającego.  

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia podmiotowych środków dowodowych.  

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 

żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych wg wzorów lub na formularzach 

stanowiących załącznik do SWZ: koncesję, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 716 z późn. zm.) w zakresie obrotu paliwami 

objętymi niniejszym zamówieniem.  

3. Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku 

podstaw do wykluczenia.  

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków  
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5. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki 

dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który 

jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o 

przedstawienie takich informacji lub dokumentów.  

6. Dokumenty i oświadczenia wskazane w niniejszym rozdziale należy złożyć za pośrednictwem Platformy 

Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kikol  i pod nazwą niniejszego postępowania, 

w sposób opisany w rozdz. XIV i XVI niniejszej SWZ.  

 

Rozdział XV. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych.  

Zamawiający nie żąda złożenia przez Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych na 

potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub 

kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub 

wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału IV pkt SWZ.  

 

Rozdział XVI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.  

1. Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/kikol (zwaną dalej jako Platforma Zakupowa, Platforma lub System) i 

pod nazwą niniejszego postępowania.  

2. Na stronie Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl, w stopce znajdują się odnośniki do 

regulaminu Platformy Zakupowej, instrukcji dla Wykonawców oraz - kontakt do Centrum Wsparcia 

Klienta, gdzie Wykonawca może uzyskać pomoc techniczną.  

3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bezpłatnie rejestrując 

się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania 

z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący. Zamawiający jednocześnie informuje, 

że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez 

posiadania konta.  

4. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, 

dokumentów, wyjaśnień, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, pod nazwą niniejszego postępowania i 

formularza Wyślij wiadomość. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy 

Zakupowej Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej.  

5. Zmawiający informuje, że nie będzie komunikował z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej.  

6. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są:  

6.1. W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Artur Redmerski 

https://platformazakupowa.pl/pn/kikol
https://platformazakupowa.pl/pn/polaniec
https://platformazakupowa.pl/pn/polaniec
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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6.2. W sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: Iwona Boguska, Magdalena Karaś-

Sadowska 

7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki 

dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski.  

8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych, 

zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych 

samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.   

9. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w 

tym oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XIII pkt 6.9 niniejszej SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. XIV pkt 1.2 niniejszej SWZ, przedmiotowe  środki 

dowodowe, 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.).  

10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 9, 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 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej.  

11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, 

w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 

118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 

zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 

„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.  

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, 

w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w 

postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w pkt 12, dokonuje w przypadku:  

13.1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
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zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 

środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które 

każdego z nich dotyczą;  

13.2. przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

13.3. innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp – 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w 

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w pkt 12, może dokonać również notariusz.  

15. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 12-14 oraz pkt 17-19, należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 

zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.   

16. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XIII pkt 6.9 niniejszej 

SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 

dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty, 

oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i  

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

17. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XIII 

pkt 6.9 niniejszej SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione 

podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

18. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w pkt 17, dokonuje w przypadku:  

18.1. podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w 

zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  

18.2. przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia;  

18.3. pełnomocnictwa – mocodawca.  

19. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w pkt 17, może dokonać również notariusz.  
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20. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 

dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z 

opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

 

Wyjaśnianie treści SWZ  

21. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków 

zamówienia (SWZ). Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza 

Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej postępowania.  

22. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

nie wpłynie w terminie, o którym mowa powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień 

oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

23. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o których mowa w pkt 22, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  

24. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/pn/kikol i pod nazwą niniejszego postępowania, w sekcji "Komunikaty".  

25. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

26. Nie udziela się żadnych ustnych lub telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na pytania 

kierowane do Zamawiającego.  

 

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu:  

27. Zamawiający, określa dopuszczalne formaty kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako formaty 

zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 

2247), zwanym dalej Rozporządzeniem KRI. W przypadku podpisu wewnętrznego, plik podpisu będzie 

zawierał również treść podpisywanego dokumentu, natomiast w przypadku podpisu zewnętrznego, plik 

podpisu będzie zawierał tylko informacje o podpisie; Wykonawca wówczas zobowiązany jest dołączyć 

w postępowaniu plik podpisu wraz z podpisanym dokumentem.  

https://platformazakupowa.pl/pn/polaniec
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28. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na 

Platformie Zakupowej, tj.:  

28.1. przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub Firefox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną 

obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,   

28.2. łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 512 kbit/s.  

28.3. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor  

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os 

x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,  

28.4. zainstalowany program obsługujący format plików .pdf,  

28.5. platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8,  

28.6. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 

pikseli.   

28.7. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku 

do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku 

większych plików zaleca się skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki 

po np. 150 MB każda.  

28.8. Komunikacja poprzez formularz Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej 

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

spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej 

sumarycznej wielkości 500 MB.  

28.9. W celu założenia konta użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez 

użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).  

28.10. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze Internetowe i dostępna przepustowość łącza. Składając 

ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie 

przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria Platformy Zakupowej, 

awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.  

29.  Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.:  

29.1. Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się 

formaty plików zgodne z Rozporządzeniem KRI, przy czym Zamawiający zaleca stosowanie 

następujących formatów plików:.txt; .rtf; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; 

.pptx; .csv. Wybór formatu danych przez Wykonawcę musi umożliwiać użycie kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego.  

30. Zamawiający, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:  

30.1. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 

Urzędu Miar.  
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30.2. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez 

kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została 

złożona.   

30.3. 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.   

 

Rozdział XVII. Wymagania dotyczące wadium.  

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

Rozdział XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

Rozdział XIX. Termin związania ofertą.  

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, tj. do dnia 04.03.2023 r.  W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed 

upływem terminu związania ofertą,  o którym mowa w pkt 1, zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

2. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, wymaga złożenia przez wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

3. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o 

którym mowa w pkt 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to 

możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

 

Rozdział XX. Opis sposobu przygotowania i składania ofert.  

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SWZ i przygotować 

ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.   

2. Do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej SWZ.  

3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez 

Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie 

formularzom, określonym przez zamawiającego w załącznikach do SWZ.  

4. Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona 

informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Niespełnienie tego warunku nie będzie 

skutkować odrzuceniem oferty.  

5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:  
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https://platformazakupowa.pl/pn/kikol i pod nazwą niniejszego postępowania, za pomocą Formularza 

składania oferty lub wniosku.  

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem 

nieważności, tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. Platforma szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było 

można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.  

8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem 

takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.   

9. Uwaga: Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie 

zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie Zakupowej w 

osobnym pliku, który w nazwie posiada sformułowanie „tajemnica przedsiębiorstwa”. W pliku tym 

winno znaleźć się uzasadnienie podstaw zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa.  

10. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.  

11. Wykonawca zobowiązany jest załączyć na Platformie Zakupowej następujące dokumenty:  

11.1. Formularz Ofertowy - sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik SWZ;  

11.2. Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;  

11.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, o którym mowa w rozdz. XIV pkt 1.2 SWZ 

lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli dotyczy;  

11.4. Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna. 

Wadium ustanawia przynajmniej jeden Wykonawca, lub Wykonawcy wspólnie – jeśli wadium jest 

wymagane przez Zamawiającego. Zasady wniesienia wadium opisane zostały w Rozdziale XVII 

niniejszej SWZ.  

11.5. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, 

jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika 

z informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Przepis zdania poprzedniego stosuje się 

odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby 

na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp;  

11.6. Inne dokumenty wskazane w niniejszej SWZ (np. oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XIII 

pkt. 6.9 SWZ – jeżeli dotyczy).  

https://platformazakupowa.pl/pn/polaniec
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12. Podpis elektroniczny zaleca się złożyć osobno na każdym dokumencie składanym przez Wykonawcę 

za pośrednictwem platformy. W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu 

elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 

odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

13. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy Zakupowej może przed upływem terminu do składania ofert 

wycofać ofertę.  

14. Sposób złożenia oferty, lub jej wycofania, został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na 

Platformie Zakupowej.  

15. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.  

 

Rozdział XXI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1. Termin składania ofert upływa dnia 03.02.2023 r. o godz. 12:00.   

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kikol i pod nazwą niniejszego 

postępowania.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2023 r. o godzinie 12:10 za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

oraz siedzibie Zamawiającego.  

4. Otwarcie ofert na Platformie Zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.  

5. 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.  

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania.  

7. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.   

8. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej pod nazwą niniejszego 

postępowania w sekcji „Komunikaty". Informacja upubliczniona przez Zamawiającego po otwarciu ofert 

będzie zawierać:  

8.1. nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo 

miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

8.2. ceny lub koszty zawarte w ofertach.  

 

Rozdział XXII. Opis sposobu obliczenia ceny.  

Opis sposobu obliczenia ceny                                 

https://platformazakupowa.pl/pn/polaniec
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1.  Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2013, poz. 385 z późn. zm.). 

2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,  

3. Prawidłowe ustalenie podatku (VAT) należy do obowiązków Oferenta zgodnie z przepisami ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

4. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić wartość usług związanych z wystawieniem, użytkowaniem i 

obsługą kart do rozliczeń bezgotówkowych w okresie obowiązywania umowy. Suma wartości brutto 

stanowić będzie cenę ofertową 

6. Ceny winny być podane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Proponowany wskaźnik obniżki ceny za 1 litr (podany w zł/l) poszczególnych paliw płynnych w stosunku 

do ceny z dnia zakupu wskazanej na dystrybutorze podany w formularzu cenowym (załącznik nr 1) 

będzie stały w trakcie obowiązywania umowy. 

8. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN. 

 

Rozdział XXIII. Waluta oferty. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w 

walutach obcych.  

Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w dokumentach oferty powinny być wyrażone 

w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

 

 

Rozdział XXIV. Kryteria i sposób oceny ofert.  

1.Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen i 

nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 

2. Jako cenę brutto jednostkową przedmiotu zamówienia należy podać cenę brutto jednostkową danego 

rodzaju paliwa liczoną według ceny obowiązującej na stacji Wykonawcy mieszczącej się najbliżej siedziby 

Zamawiającego na dzień ogłoszenia zamówienia (26.01.2023 r.) 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria i przypisane im 

maksymalne ilości punktów: 

a)  Cena  (C) – waga kryterium 60%: 

    - podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” będzie cena oferowana brutto podana przez 

Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, 

    - punktacja w kryterium „Cena” obliczana jest według następującego wzoru: 

      C = ( Cn/ Co ) x 100 pkt x 60% 

      gdzie: 

      C – punkty w kryterium Cena  

      Cn  -  najniższa oferowana cena spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, 

      Co – cena oferty ocenianej,  



21  

  

   - cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z 

realizacją przedmiotu zamówienia; 

 b)  Opust cenowy (O) – waga kryterium 40% 

   - punktacja w kryterium zostanie ustalona na podstawie stałego upustu od cen jednostkowych brutto 

każdego rodzaju paliw, obowiązujących przez cały okres trwania umowy, który będzie stosowany przez 

Wykonawcę do cen paliwa obowiązujących na stacji paliwowej w dniu tankowania – wyrażonych w 

złotówkach: 

• opust cenowy 0,00 zł – oferta otrzymuje 0 pkt 

• opust cenowy 0,01 - 0,03 zł – oferta otrzymuje 3 pkt 

• opust cenowy 0,04 - 0,06 zł – oferta otrzymuje 6 pkt 

• opust cenowy 0,07 - 0,09 zł – oferta otrzymuje 9 pkt 

• opust cenowy 0,10 - 0,12 zł – oferta otrzymuje 12pkt 

• opust cenowy 0,13 - 0,15 zł – oferta otrzymuje 15 pkt 

• opust cenowy 0,16 - 0,18 zł – oferta otrzymuje 18 pkt 

• opust cenowy 0,19 - 0,21 zł – oferta otrzymuje 21 pkt 

• opust cenowy 0,22 - 0,24 zł – oferta otrzymuje 24 pkt 

• opust cenowy 0,25 - 0,27 zł – oferta otrzymuje 27 pkt 

• opust cenowy 0,28 - 0,30 zł – oferta otrzymuje 30 pkt 

• opust cenowy 0,31 - 0,33 zł – oferta otrzymuje 33 pkt 

• opust cenowy 0,34 - 0,36 zł – oferta otrzymuje 36 pkt 

• opust cenowy 0,37 - 0,39 zł – oferta otrzymuje 39 pkt 

• opust cenowy 0,40 zł i powyżej  – oferta otrzymuje 40 pkt 

c) łączna punktacja przyznana ofertom obliczana jest według następującego wzoru: 

    P = C + O  

  gdzie: 

  P – suma punktów we wszystkich kryteriach, 

  C – punkty przyznane w kryterium „Cena”,  

  W – punkty przyznane w kryterium „Opust cenowy” 

 

 

Rozdział XXV. Informacja o przewidywanym wyborze z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.  

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.  

 

Rozdział XXVI. Formalności, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest do:  



22  

  

1.1. przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia – jeżeli dotyczy,  

1.2. złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania pełnomocnictwa, jeżeli 

taka konieczność zaistnieje.  

 

Rozdział XXVII. Projektowane postanowienia umowy zamówienia publicznego postanowienia, które 

zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.   

 

Rozdział XXVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.  

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w 

konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

ogłoszenia o konkursie 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.  

3. Odwołanie przysługuje na:  

3.1. 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;  

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 

dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;  

3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu 

na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.   

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie co do 

rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.   

5. Pisma w postępowaniu odwoławczym do Prezesa Izby wnosi się w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania 

odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.   

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
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upływem tego terminu. 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.  

7. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:  

7.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

7.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji 

ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na 

stronie internetowej.  

7.3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 7.1 i 7.2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.   

9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.   

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby 

lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie 

jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

  

Załączniki do SWZ:  

1) formularz oferty  

2) oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust. 1  

3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z art. 117 ust. 4 4) projekt 

umowy  

4) Oświadczeni dotyczące przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę 
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