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S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A  ( S I W Z )  

 

I. NUMER SPRAWY: 

 

ZP – 25/20 

 

II. NAZWA POSTĘPOWANIA 

 

„Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa w Krakowie.” 
 

III. INFORMACJE PODSTAWOWE 
1. Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane 

dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl . 

2. Tryb udzielania zamówienia:  postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 

39 w zw. z art., 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 r., poz. 

1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Stosownie do dyspozycji art. 24aa ustawy, Zamawiający informuje, że w pierwszej 

kolejności dokona oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w Sekcji XII SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, 

którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału wskazane w 

Sekcji VI niniejszej SIWZ. 

3. Osoby do kontaktu: 

3.1. mgr Edyta Morozewicz  - Tel. 12 261 88 10. 

3.2. mgr Robert Kochański  - Tel. 12  261 88 18. 

 

IV. SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie dostępnej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings, zwanej dalej Platforma Zakupowa. 

3. Ofertę wraz z Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia (JEDZ) należy składać w formie dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

4. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: k.zajac@rckik.krakow.pl, 

r.kochanski@rckik.krakow.pl jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej SIWZ. 

5. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji, zawiadomienia oraz inne informacje do upływu terminu otwarcia ofert w 

postępowaniu należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej w formie umożliwiającej kopiowanie treści 

pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminie wskazanym w art. 38 ust. 1 pkt. 1 

ustawy poprzez publikację na stronie postępowania. 

6. Wykonawcy mogą składać wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminie wskazanym w art. 38 

ust. 1 pkt. 1 ustawy pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert w postępowaniu. Wniosek spóźniony Zamawiający może pozostawić bez 

rozpoznania. 

7. Po upływie terminu otwarcia ofert Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy 

wskazane w pkt. 4. W takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 

korespondencji. 

8. Podstawowe zasady korzystania z Platformy Zakupowej: 

8.1. Zaleca się przed przystąpieniem do postępowania rejestrację na Platformie Zakupowej – rejestracja nie jest 

obowiązkowa. W trakcie procesu rejestracji Wykonawca wypełnia wszystkie pola formularza rejestracji, chyba że pole 

oznaczone jest jako opcjonalne. Rejestracja na Platformie Zakupowej wymaga akceptacji regulaminu. 

8.2. Zakładając konto użytkownika, Wykonawca wyraża wolę zawarcia umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną. 

8.3. Niezwłocznie po przesłaniu wypełnionego formularza, Wykonawca otrzyma drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany 

w procesie rejestracji potwierdzenie założenia konta wraz z linkiem aktywacyjnym. 

8.4. Z chwilą aktywacji konta Wykonawca ma dostęp do usług nieodpłatnych udostępnionych w ramach konta użytkownika, w 

tym między innymi składania ofert i prowadzenia korespondencji z Zamawiającym za pośrednictwem Platformy 

Zakupowej, automatycznego wycofania oferty w przypadku złożenia nowej oferty. 

9. Działając na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 roku – w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 

przechowywania dokumentów elektronicznych (tekst jedn. Dz.U. 2020r., poz. 1261), Zamawiający ustanawia następujące 

wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów elektroniczny oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu, a także specyfikacji połączenia, formatów przekazywanych danych oraz zasad kodowania i 

sposobu oznaczania czasu ich przekazania: 

http://www.rckik.krakow.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings
mailto:k.zajac@rckik.krakow.pl
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9.1. Maksymalny rozmiar plików lub spakowanych plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

9.2. Niezależnie od postanowienia ppkt. 9.1. występuje limit ilości plików, maksymalna liczba plików możliwych do załączenia  

- 10 plików lub spakowanych folderów. W przypadku większych plików zaleca się spakowanie plików w mniejsze paczki 

po 150 MB każda. 

9.3. Dopuszczalny format plików to: .doc, docx, odt, pdf,  xls. 

9.4. Dopuszczalny format kompresji to: zip7, rar. 

9.5. Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania na Platformie Zakupowej lub ich 

otrzymania przez Zamawiającego na wskazany  adres e-mail do kontaktów z Wykonawcami.  

9.6. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej: 

a. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 56 KB/s. 

b. Komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 10 

lub iOS; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS 

Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 

8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym 

Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub FireFox z obsługą Javy, siła 

szyfrowania: 128bit. 

c. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Chrome; Mozilla, FireFox, Safari. 

d. Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu 

używanego przez Wykonawcę. 

9.7. Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:  

a. Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES.  

b. Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z 

podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.  

c. W przypadku podpisywania dokumentów podpisem zewnętrznym – Wykonawca spakuje pliki (podpis + dokument) w 

jedno archiwum (zamawiający dopuszcza formaty  .zip, .7z, RAR) i spakowany plik umieści na Platformie e- 

Zamawiający. 

10. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową 

stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas godzina:minuta:sekunda (hh:mm:ss). 

11. W przypadku wątpliwości dotyczących korzystania z platformy zakupowej, Wykonawca może skontaktować się z Centrum 

Wsparcia Klienta Open Nexus Sp. z o.o. – dostawcy rozwiązania teleinformatycznego, pod numerem +48 22 101 02 02, e-

mail: cwk@platformazakupowa.pl . 

 

V. PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Opis przedmiotu zamówienia:   

Przedmiot zamówienia stanowi bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa w Krakowie. 

2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, w szczególności rodzaju i jakości paliwa oraz przewidywanych 

ilości zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz Cenowy – Opis Przedmiotu Zamówienia.  

3. Oznaczenie kodowe CPV:  09100000-0 – Paliwa, 09132100-4 – Benzyna bezołowiowa, 09134220-5 – Paliwo do silników 

diesla (EN 590). 

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących pakietach: 

Pakiet I – Olej napędowy (B7). 

Pakiet II – Benzyna bezołowiowa (E5). 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający wprowadza prawo opcji polegające na tym, iż poprzez złożenie oświadczenia woli przekazane Wykonawcy będzie 

on mógł dokonać dodatkowego zakupu paliwa oddzielnie w każdym z pakietów, przy czym wielkość zamówienia objętego 

prawem opcji stanowić będzie różnicę pomiędzy ilością środków jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia (a 

która to kwota zostanie ogłoszona bezpośrednio przed otwarciem ofert), a wartością brutto oferty w danym pakiecie, na 

podstawie której zawarta zostanie umowa. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie 

w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, że cena 

jednostkowa przedmiotu zamówienia ukształtowanego poprzez udzielony upust, objętego prawem opcji nie może być wyższa 

niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego. Tym samym upust w obrębie zamówienia objętego prawem opcji 

nie może być niższy niż upust w zakresie zamówienia podstawowego. Skorzystanie z prawa opcji nie będzie miało wpływu na 

wysokość wynagrodzenia podstawowego wynikającego z zakresu przedmiotu zamówienia, tym samym ostateczna wartość 

globalnego wynagrodzenia Wykonawcy (maksymalna wartość zobowiązania) może być sumą wartości zamówienia 

podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji.  

7. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

VI. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art.24 ust. 5 pkt. 1. 

1.2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, a ile wynika to z odrębnych przepisów.  

2. W zakresie warunku wskazanego w pkt 1.2., Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada aktualną koncesję na obrót 

paliwami ciekłymi, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (tekst 

jedn. Dz.U. 2020r., poz. 833, z późn. zm.), obejmującą obrót paliwami ciekłymi na stacjach paliw w zakresie benzyn 

silnikowych oznaczonych kodami CN 2710 12 45, 2710 12 49 oraz olejów napędowych oznaczonych kodami CN: 2710 19 

43, 2710 20 11. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożoną 

kopię aktualnej koncesji udzielonej przez Prezesa Urząd Regulacji Energetyki. 

3. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt 1.1. powyżej, zostanie dokonana w oparciu o 

dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Sekcji VII niniejszej SIWZ. 

4. W przypadku, gdy wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania wskazane w art.24 ust. 1 pkt. 13 i 14 

oraz pkt. 16-20 lub ust. 5, może on na zasadach określonych w art.24 ust. 8 ustawy przedstawić dowody, że podjęte przez 
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niego środki zaradcze są wystarczające do uznania jego rzetelności; Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający 

uwzględniając okoliczności i wagę czynu Wykonawcy uzna przedstawione dowody za wystarczające. 

5. W przypadku, gdy wobec Wykonawcy zachodzi podstawa wykluczenia określona w art.24 ust. 1 pkt 19, może on przedstawić 

dowody potwierdzające, że jego udział w przygotowaniu postępowania nie zakłóci konkurencji.  

 

VII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
1. Wraz z ofertą Wykonawca składa w oryginale aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne Wykonawcy w formie 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy Wykonawca. 

3. W przypadku powołania się na zasoby podmiotu trzeciego, Wykonawca składa oświadczenie dotyczące tego podmiotu. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia składa – na żądanie Zamawiającego 

– oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 dotyczące podwykonawców. 

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, 

składa: 

5.1. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu paliwami ciekłymi na stacjach paliw obejmującej benzyny silnikowe oznaczone kodami CN 2710 12 45, 2710 12 

49 oraz olejów napędowych oznaczonych kodami CN: 2710 19 43, 2710 20 11;  

5.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

5.3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu; 

5.4. Oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 

wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;  

5.5. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne;  

6. W terminie do 3 dni od dnia publikacji na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 

ustawy, każdy Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz z oświadczeniem Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające, 

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

7. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów 

wskazanych w pkt. 5.2. oraz 5.3., składa odpowiednio: 

7.1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego 

likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 

7.2. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21. 

8. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wystawia się dokumentów, o których mowa w 

pkt. 7 ppkt. 7.1. i 7.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 

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

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument, o którym mowa w pkt. 7 ppkt. 2 niniejszej Sekcji.  

 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  
1. Wymagania podstawowe: 

1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia w danym pakiecie. 

1.2. Zamawiający nie ogranicza ilości pakietów na które Wykonawca może złożyć ofertę. Zamawiający nie ogranicza również 

ilości pakietów, które mogą zostać udzielone jednemu Wykonawcy. 

1.3. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

1.4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

1.5. Zaleca się sporządzenie oferty na formularzach stanowiących załączniki do SIWZ lub ściśle według wzorów. 

1.6. Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. 

1.7. Jeśli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to treść pełnomocnictwa musi wyraźnie 

wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 

1.8. W przypadku, o którym mowa w ppkt 1.7. powyżej, dla uznania ważności oferty wymagane jest załączenie oryginału 

stosownego pełnomocnictwa w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób 

umocowanych do reprezentacji zgodnie z dokumentami rejestrowymi). 

1.9. W przypadku gdy Wykonawca dysponuje jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, konieczne jest uzyskanie 

elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 Prawa o notariacie). 
2. Forma oferty: 

2.1. Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Wykonawca składa ofertę za 

pośrednictwem platformy zakupowej . 

2.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, w sposób gwarantujący jej odczytanie. 

2.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Poświadczenia 

tłumaczenia dokonuje Wykonawca lub tłumacz przysięgły. 

2.4. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie elektronicznych oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem elektronicznych kopii dokumentów. Poświadczenia za 

zgodność z oryginałem następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  
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2.5. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w 

formie elektronicznych oryginałów. 

3. Zawartość oferty: 

3.1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 2 do SIWZ. 

3.2. Wypełniony i podpisany Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia –Załącznik nr 3 do SIWZ. 

3.3. Oryginał dokumentu wadialnego, w przypadku wnoszenia wadium w sposób określony w pkt. 4 ppkt. 4.2. – 4.5. Sekcji 

IX SIWZ. 

3.4. Stosowne Pełnomocnictwo. 

3.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

3.6. Oświadczenie własne Wykonawcy w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. 2020r., poz. 1913), co 

do których Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym 

uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być 

oznaczone klauzulą: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” i złożone jako odrębny plik. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez 

Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez 

Zamawiającego. 

6. Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informujemy, że: 

6.1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie z 

siedzibą przy ul. Rzeźniczej 11, 31-540 Kraków, tel. 12 261 88 20, sekretariat@rckik.krakow.pl. 

6.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO)  – e mail iodo@rckik.krakow.pl. 

6.3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1  lit. c RODO w celu  związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dane identyfikacyjne postępowania np. nazwa, numer) 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

6.4. Odbiorcami Pana /Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8  oraz art. 96, ust. 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz.U. 2019r. , poz. 1843, z późn. zm.), dalej ustawa. 

6.5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata , okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy. 

6.6. Obowiązek podania przez Pana /Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym  z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. 

6.7. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 

6.8. Posiada Pan /Pani: 

a. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących; 

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

c. Na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie 

danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 

6.9. Nie przysługuje Panu/Pani: 

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

b. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

c. Na postawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzani danych osobowych, ponieważ podstawą 

przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

IX. WADIA, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
1. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wynoszącej odpowiednio: 

1.1. Dla Pakietu I: 9500,00 złotych (słownie złotych: dziewięć tysięcy pięćset ). 

1.2. Dla Pakietu II: 1280,00 złotych (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt). 

2. W przypadku składania oferty na wszystkie części, kwota wadium stanowi suma kwot wskazanych w ppkt. 1.1 i 1.2. 

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

4.1. W pieniądzu na konto Zamawiającego (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego): 23 1130 1150 0012 

1266 5320 0004 (Bank Gospodarstwa Krajowego). 

4.2. W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 

4.3. W gwarancjach bankowych. 

4.4. W gwarancjach ubezpieczeniowych. 

4.5. W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium sprawa ZP – 25/20, 

Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, Pakiet ….”  

6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie niż w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu 

elektronicznego wystawionego na rzecz Zamawiającego - Beneficjenta: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Krakowie, ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca 

mailto:sekretariat@rckik.krakow.pl
mailto:iodo@rckik.krakow.pl
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jest związany ofertą. Dokumenty wadialne muszą być wystawione w języku polskim. Siedziba instytucji wystawiającej 

gwarancję lub poręczenie musi być zlokalizowana w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie, które jest stroną 

Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub innych umów międzynarodowych, których 

strona jest Unia Europejska. Jeżeli gwarancja lub poręczenie ma zabezpieczać ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, udzielenie gwarancji lub poręczenia powinno nastąpić w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niezbędne jest wskazanie w treści gwarancji lub poręczenia wszystkich 

Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i wskazanie, który z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia jest podmiotem wnoszącym wadium.  Dochodzenie roszczenia z tytułu wadium  wniesionego  w 

innej formie niż w pieniądz nie może być utrudnione, dlatego w treści dokumentu wadialnego powinna znaleźć się klauzula 

stanowiąca, że wszystkie spory odnośnie wadium będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie chyba że 

wynika to z przepisów prawa. Przedłużenie ważności wadium nie może być uzależnione od zwrotu dokumentu. 

7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym 

Zamawiającego. 

8. Gwarancje lub poręczenia powinny być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Beneficjenta zgłoszone w 

terminie związania ofertą do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 

ust. 5 ustawy. 

9. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.  

10. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy. 

11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14 i 15. 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli Zamawiający 

żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy). 

12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 

ofert. 

13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 11. 

jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w 

terminie określonym przez Zamawiającego. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa  w art. 26 

ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której  mowa  w art. 87 ust. 2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

14.1. Odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 

14.2. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

14.3. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego  wykonania umowy (jeżeli Zamawiający żądał jego  wniesienia). 

16. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu na numer konta bankowego wskazany w oświadczeniu Wykonawcy w 

ofercie  (w przypadku braku wskazania numeru konta, Zamawiający zwraca wadium na numer konta bankowego z którego 

dokonano przelewu). 

17. Zamawiający nie ustanawia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić następujące zasady: 

18.1. Ilekroć w postanowieniach niniejszej Sekcji jest mowa o cenie należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i 

ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu cenach towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 178). 

18.2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej, tzn. w złotych polskich (PLN). Cenę oferty podaje się z zaokrągleniem 

do jednego grosza, zgodnie z polskim systemem płatniczym. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch 

miejsc po przecinku według zasady: końcówki poniżej 0,5 grosza pomniejsza się, a końcówki równe i powyżej 0,5 

grosza zaokrągla się do 1 grosza. 

18.3. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Cenę oferty należy 

przedstawić jako cenę brutto zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) w należnej wysokości. 

18.4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Istotnych Postanowieniach 

Umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ). 

18.5. Zaoferowana cena ofertowa brutto winna uwzględniać wszystkie koszty, należne podatki i opłaty związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 

szczególności Istotnych Postanowień Umowy.  

19. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli zostanie złożona oferta, której 

wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty. doliczy do 

przedstawionej w niej ceny  podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

20. Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT należy 

wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać 

ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca oświadczy, że jest czynnym 

podatnikiem podatku VAT i poda swój unijny numer identyfikacji podatkowej. W przypadku obliczenia ceny przez Wykonawcę 

zgodnie z opisem w tabelach, wskazania podatku VAT i ceny brutto z doliczonym podatkiem Zamawiający przyjmie, że wybór 

oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Zamawiający 

jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada NIP PL678-27-26-055. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Okres związania rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu 

składania ofert w postępowaniu. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający 

może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa skutkuje odrzuceniem oferty. 
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3. Przedłużenie terminu dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo – w sytuacji 

niemożliwości przedłużenia okresu ważności wadium – z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

4. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia 

nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie pod 

adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/ w terminie do 08 stycznia 2021r. do godz. 10:00. 

2. Sesja otwarcia ofert wczytanych na platformę zakupową odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (IV p., pok. 4.13) w dniu 08 

stycznia 2021r. do godz. 11:00. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. W trakcie sesji otwarcia ofert Zamawiający poda informacje o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy, w szczególności 

nazwy/firmy oraz adresy/siedziby Wykonawców, ceny i inne informacje zawarte w ofertach i podlegające ocenie na podstawie 

przyjętych kryteriów oceny ofert. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający opublikuje na platformie zakupowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/ informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 

 

XII. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:  

Lp. Kryterium Waga kryterium Zasady oceny 

1 Cena (C) 55% (najniższa cena zaoferowana/cena badanej oferty) x 10 x waga 

2 Wysokość upustu (U) 45% 

Zamawiający przyzna wartości punktowe w kryterium według następujących 

zasad: za każdy 1 % upustu zamawiający przyzna 1 punkt, nie więcej jednak 

niż 10 punktów. Ocena oferty zostanie dokonana według algorytmu: 

(ilość punktów przyznanych za zaoferowany upust w badanej 

ofercie/maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium) x 10 

x waga 

 

2. Obliczenia w kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według 

następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku 

następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po 

przecinku nie ulega zmianie.  

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub 

kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, 

a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie  lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie. 

4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans w podanych kryteriach spośród 

ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmu, określonego w pkt 1 niniejszej Sekcji 

SIWZ. 

 

XIII. FORMALNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE UMOWY 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach  

określonych w istotnych postanowieniach umowy zawartych w Załączniku nr 1 do SIWZ.  

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

Zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego – umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. Zamawiający oceni czy umowa konsorcjum nie zmierza do obejścia zakazu wynikającego z art. 54 ust. 5 ustawy 

o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), w szczególności w świetle wykładni dokonanej przez 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 czerwca 2016r.  

(sygn. I CSK 486/15, dostępny pod adresem: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%20486-15-1.pdf).  

3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Dwukrotne 

nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za 

odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy. 

4. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana na jego wniosek wyrażony na piśmie. 

 

XIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

niniejszej ustawy. 

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.  

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 

przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 

prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/
https://platformazakupowa.pl/transakcja/
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%20486-15-1.pdf
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odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy  użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 

także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 9 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 

jego wniesienia. 

11. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art.180 – 189 ustawy. 

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198g ustawy. 

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się: 

1.1. Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz.U. 2019 r., poz. 1843, z 

późn. zm.) wraz z przepisami aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji ustawowej. 

1.2. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2020 r., poz. 1740, ze zm.). 

2. Integralną część niniejszej SIWZ stanowią załączniki oznaczone jako: 

Załącznik nr 1 – Istotne Postanowienia Umowy. 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 3 – Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy składane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy – dotyczące wydania prawomocnego wyroku 

lub prawomocnej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne. 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy składane w trybie art. 24 ust. 11 ustawy – dotyczące przynależności bądź braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy składane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy – dotyczące orzeczenia wobec niego tytułem 

środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 

 

 

 

Kraków, 23 Grudnia 2020r.                                                                                  
Dyrektor Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Krakowie 

 

             

 

 

              Łukasz Guliński 
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ZP – 25/20                                                                                                    

Załącznik nr 1 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawarta w dniu ………………  w Krakowie pomiędzy: 

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 11, poczta 31-540 Kraków, 

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037192, posiadającym NIP 6782726055, REGON 000297282, zwanym w treści umowy 

„Zamawiającym”, w imieniu którego działa: 

 

Dyrektor  - Łukasz Guliński 

 

a 

..............................................................,  

zwanym w treści umowy “Wykonawcą”, 

 

w rezultacie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019r., poz. 1843, z 

późn. zm.).  

 

§ 1 

PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY 

1. Przedmiot niniejszej Umowy stanowi sukcesywny bezgotówkowy zakup:  

a. Benzyny bezołowiowej (E5). 

b. Oleju napędowego ON (B7). 

na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.  

2. Zakup paliwa będzie realizowany na wszystkich stacjach Wykonawcy honorujących wydane karty paliwowe, przy czym Wykonawca 

zapewni możliwość zakupu paliwa przy użyciu wydanych kart na stacjach zlokalizowanych w Krakowie oraz w promieniu do 100 

km od miejscowości, w których mają siedziby oddziały terenowe Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zwiększeniu ilości kupowanego paliwa poprzez złożenie Wykonawcy 

oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji, z zastrzeżeniem, że wartość paliwa kupowanego w ramach opcji nie przekroczy 

różnicy pomiędzy wartością brutto oferty, a kwotą, jaką Zamawiający podał  bezpośrednio przed otwarciem ofert w postępowaniu.  

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ………………. 202… roku do …….. 202… roku. 

2. Termin realizacji umowy może zostać przedłużony o 12 miesięcy w przypadku: 

a. niewykorzystania pełnego wolumenu paliwa w ramach zamówienia podstawowego; 

b. złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wolumenu 

kupowanego paliwa. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu identyfikacyjne karty paliwowe 

umożliwiające zakup paliwa na stacjach należących do sieci Wykonawcy, po jednej dla każdego pojazdu. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zamawiania dodatkowych kart w przypadku zwiększenia floty pojazdów.  

2. Na kartach o których mowa w ust. 1 powyżej zostaną zakodowane następujące dane: 

a. Numer karty; 

b. Data ważności karty; 

c. Nazwa użytkownika; 

d. Numer rejestracyjny pojazdu 

3. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Wykonawcy zagubienie lub kradzież karty. Zgłoszenia należy dokonać za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ………………………………… lub telefonicznie pod numerem ……………………….. albo za 

pomocą portalu internetowego Wykonawcy.  Po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawca natychmiast zablokuje zagubioną lub 

skradzioną kartę przyjmując na siebie pełną odpowiedzialność za zakupy dokonane za pomocą karty po dokonaniu zgłoszenia 

przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca wyda Zamawiającemu duplikat karty lub dokona wymiany zniszczonej karty na nową w terminie do 10 dni od dnia 

zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. Opłata za wydanie duplikatu lub nowej karty zostanie naliczona według stawek 

obowiązujących w dniu wydania. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ROZLICZENIA 

1. Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każde tankowanie wynikać będzie z ilości faktycznie pobranego paliwa oraz obowiązującej w 

dniu zakupu ceny 1 litra paliwa na danej stacji, pomniejszonej o ….. % upustu zadeklarowanego w ofercie. 

2. Wysokość udzielonego upustu pozostaje stała przez okres obowiązywania umowy. 

3. Wartość umowy w całym okresie jej obowiązywania wynosi brutto …………………………………… zł.  

4. Rozliczenie pobranego paliwa dokonywane będzie dwa razy w miesiącu na podstawie potwierdzonych przez Zamawiającego 

raportów transakcji za okresy: 

a. od 1 do 15 dnia miesiąca; 

b. od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do jednoznacznej identyfikacji terminu oraz pobranej ilości paliwa z pojazdem, poprzez każdorazowe 

wydanie osobie pobierającej paliwo wydruku zawierającego: 

a. Numer karty; 

b. Numer rejestracyjny pojazdu; 

c. Rodzaj paliwa, 
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d. Ilość zakupionego paliwa; 

e. Wartość transakcji; 

f. Numer i adres stacji paliw na której dokonano zakupu; 

g. Data i dokładny czas przeprowadzenia transakcji. 

6. Wykonawca wystawi zestawienie wszystkich transakcji dokonywanych w danym okresie rozliczeniowym zawierające: 

a. Nazwę produktu; 

b. Numer rejestracyjny pojazdu; 

c. Numer karty; 

d. Miejscowość i numer stacji; 

e. Stan licznika; 

f. Ilość pobranego paliwa; 

g. Cenę jednostkową paliwa widniejącą na dystrybutorze w danej stacji w momencie tankowania; 

h. Wartość netto; 

i. Wartość brutto; 

j. Wartość udzielonego upustu. 

7. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 

8. Zamawiający zapłaci za pobrane paliwo w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Fakturę należy 

wystawić na: 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie 

Ul. Rzeźnicza 11 

31-540 Kraków 

NIP: 6782726055 

9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu faktury VAT wraz ze zbiorczymi zestawieniami transakcji w terminie 7 dni od dnia 

wystawienia. 

10. Należności będą regulowane w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na 

fakturze. 

11. Jeżeli numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. 2020r., poz. 1896) prowadzony jest rachunek VAT, to: 

a. Zamawiający oświadcza, że będzie realizował płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielone płatności tzw. 

split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie określonym w ust. 8 powyżej. 

b. Podzieloną płatność stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia 

przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. 

c. Zamawiający oświadcza, że mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia 

pozostające poza zakresem VAT, a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%  lub objęte odwrotnym 

obciążeniem. 

12. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności z zastosowaniem systemu podzielonej 

płatności. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu korzystnych warunków płatności: 

a. w szczególnych przypadkach, Wykonawca na wniosek Zamawiającego może umorzyć odsetki za zwłokę w stosunku do 

przyjętych terminów płatności; 

b. w przypadku powstałych zobowiązań płatniczych wynikłych przy realizacji niniejszej umowy, Wykonawca nie może bez zgody 

Zamawiającego przelać wierzytelności na inny podmiot. 

14. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art.518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności 

Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących 

zmianą podmiotowa po stronie wierzyciela. 

 

§ 5 

GWARANCJA JAKOŚCI/REKLAMACJE 

1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanej benzyny bezołowiowej i oleju napędowego, spełniających wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku – w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych (Dz.U. 2015 r., poz. 1680), a także norm PN-EN228 oraz PN-EN590. 

2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty i świadectwa jakości paliwa w terminie do 7 dni od dnia 

otrzymania stosownego wezwania na piśmie. 

3. W zakresie reklamacji dotyczące niewłaściwej jakości paliw zastosowanie mają następujące zasady: 

a. Reklamacje będą składane z zachowaniem formy pisemnej. 

b. Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia otrzymania, a w przypadkach konieczności zebrania 

dodatkowych niezbędnych materiałów lub informacji – w terminie do 14 dni od uzyskania tych materiałów lub informacji. 

c. Brak powiadomienia Zamawiającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminach określonych powyżej jest równoznaczny z 

jej uznaniem.  

d. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest pokryć wartość poniesionej szkody do wysokości 

udokumentowanej odpowiednimi rachunkami. 

4. Niezależnie od postanowienia ust. 3 lit. d, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający może naliczyć karę umowną: 

a. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całkowitej wartości brutto umowy 

określonej w § 4 ust. 3 umowy. 

b. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – 

w wysokości 10% całkowitej wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 3 umowy. 

2. Z tytułu zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego odsetek w wysokości ustawowej.  

3. Zamawiający i Wykonawca mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na 

zasadach ogólnych. 
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§ 7 

ROZWIĄZANIE/ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Strony mogą rozwiązać umowę w czasie jej trwania z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 

koniec miesiąca kalendarzowego.  

2. W przypadku zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. Wykonawca może żądać zapłaty wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy. 

3. Niezależnie od postanowienia ust. 2 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w 

przypadku gdy Wykonawca realizuje umowę: 

a. Bez zachowania należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych dostaw. 

b. W sposób rażąco sprzeczny z jej treścią; 

c. Z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów. 

4. Jeżeli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od umowy będzie wykonywane w terminie do 30 dni od dnia 

wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy wymaga 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy. 

3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy dotyczących wynagrodzenia, w przypadku: 

a. Zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT. 

b. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia  10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

c. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub gdy zmianie uległa wysokość 

składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. 

d. Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. Zmiany o których mowa w ust. 4 dokonywane będą według następujących zasad: 

a. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości należnego wynagrodzenia, wraz z 

uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec 

zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca 

zmianę wysokości wynagrodzenia. 

b. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 lit a, 

będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających 

stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 

stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

c. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek, o których mowa w ust. 3 lit. b lub lit. c lub lit. d, 

będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości 

kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne lub w zakresie gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych . W przypadku 

zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. b lub lit. c lub  lit. d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą 

wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę/minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

d. Wykonawca występujący z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia na podstawie ust. 3 jest zobowiązany dołączyć do 

wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy. 

e. Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia w postaci aneksu jest wykazanie przez Wykonawcę w formie pisemnej, iż 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę  przedmiotu umowy. 

5. Przewiduje się możliwość wydłużenia okresu realizacji o maksymalnie 12 miesięcy w sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z 

prawa opcji.  

6. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji umowy w związku 

ze zmianą ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 9 

DANE OSOBOWE 

1. Strony zgodnie ustalają, że dane osobowe osób dokonujących bezgotówkowego zakupu paliwa w imieniu Zamawiającego na 

stacjach paliw należących do sieci Wykonawcy, a także dane osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych 

za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności 

ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz że żadna ze Strony nie będzie wykorzystywać tych 

danych w celu innym niż realizacja umowy. 

2. Strony oświadczają, że osoby, o których mowa w ust. 1 dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych przez 

Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy. 

3. Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej 

umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy oraz osób 
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wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osób 

dokonujących zakupu w imieniu Zamawiającego na stacjach paliw należących do sieci Wykonawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO, w celu związanym z zawarciem oraz realizacją umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie 

realizacji umowy oraz w okresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym na potrzeby 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu niniejszej umowy. 

4. Osoby wskazane w ust. 3 mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. 

5. Niezależnie o uprawnień wskazanych w ust. 4 powyżej, osoby, będące Stroną niniejszej umowy lub reprezentantami Stron lub 

osoby upoważnione do kontaktów roboczych lub koordynacji realizacji niniejszej umowy mają prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych w związku z realizacją 

niniejszej umowy narusza przepisy RODO. 

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy.  

7. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. 

8. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Dane osobowe mogą być udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom 

działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu związanym z realizacją umowy. 

10. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można skontaktować się: 

a. Ze strony Zamawiającego ……………………. ; 

b. Ze strony Wykonawcy ………………………….. ; 

 

§ 10 

POUFNOŚĆ 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji jakie uzyskał w 

związku z realizacja niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i przekazania. 

 

§ 11 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej 

zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizacje umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą 

obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 

 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć pomiędzy stronami w związku z realizacja postanowień niniejszej umowy, będą rozwiązywane 

polubownie. 

2. W razie braku możliwości porozumienia się stron w terminie nie dłuższym niż 30 dni, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących strony ustaw. 

 

 

 

WYKONAWCA                     ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Dane Wykonawcy: ……………………………………………… 

 

Nazwa: ………………………………………………………………. 

 

Siedziba: …………………………………………………………… 

 

Adres e-mail: ……………………………………………………… 

 

Numer telefonu / faksu: …………………………………….. 

 

Numer REGON: …………………………………………………. 

 

Numer NIP: ……………………………………………………….. 

 

Wykonawca posiada/nie posiada* status małego*/średniego* przedsiębiorcy. 

 

* - niewłaściwe skreślić 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a także pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/ oraz w siedzibie Zamawiającego, składam ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy. 

 

Zobowiązania Wykonawcy: 

 

Część I 

Oferujemy wykonanie podstawowego przedmiotu zamówienia za cenę (brutto): ................................................... zł zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie cen jednostkowych określonych 

w formularzu Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Oferujemy …………. % upustu od ceny 1 litra B7 obowiązującej na danej stacji paliw w dniu dokonywania zakupu. 

 

Część II 

Oferujemy wykonanie podstawowego przedmiotu zamówienia za cenę (brutto): ................................................... zł zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie cen jednostkowych określonych 

w formularzu Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Oferujemy …………. % upustu od ceny 1 litra benzyny bezołowiowej E5 obowiązującej na danej stacji paliw w dniu dokonywania zakupu.  

 

Zobowiązujemy się do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających najwyższą jakość oferowanego 

przedmiotu zamówienia. 

 

Termin płatności wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dacie złożenia faktury wraz z wymaganymi załącznikami. 

 

Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia przez okres wskazany w specyfikacji. 

 

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) 

podwykonawców*: 

Część zamówienia: ......................................................................................................................................................... 

Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................................... 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/


 

str. 13 

*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części 

zamówienia podwykonawcy 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy 

konieczne informacje do przygotowania oferty. 

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji. 

Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonych do specyfikacji istotnych postanowień umowy i w przypadku wyboru naszej 

oferty zawrzemy z Zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tych postanowień w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

Oświadczamy, że oferta została zabezpieczona wadium w kwocie………………… złotych (słownie złotych: ………………………………).  

Oświadczamy, że wadium zostało wniesione w formie ……………………………………………………………………………………………………….. . 

 

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązek informacyjny wskazany w pkt. 6 Sekcji VIII SIWZ. 

 

Dane do umowy: 

Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy 

Imię i nazwisko Stanowisko 

  

Osoba(y), odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy 

Imię i nazwisko Stanowisko Nr tel./ fax/ e-mail 

   

Nr rachunku bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą   

Nazwa banku Adres Nr rachunku 

   

 

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

……................., dnia  ……………                    ……………………………………………………………………..         

                                                                                               /pieczęć i podpis osoby upoważnionej/ 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

CZĘŚĆ I – OLEJ NAPĘDOWY (B7) 

LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
JEDNOSTKA 

MIARY 

WARTOŚĆ 

NETTO ZA 

J.M.  

WARTOŚĆ 

UPUSTU W ZŁ 

WARTOŚĆ NETTO ZA J.M.  

Z UWZGLĘDNIENIEM 

UDZIELONEGO UPUSTU 

PRZEWIDYWANE 

ILOŚCI 

WARTOŚĆ 

NETTO 

STAWKA 

VAT 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

1 

Przedmiot zamówienia stanowi 

bezgotówkowy zakup paliwa zasilającego  

pojazdy napędzane silnikiem z zapłonem 

samoczynnym (silnik diesla). Przedmiot 

zamówienia  musi spełniać wymagania 

normy PN-EN 590 lub innej normy 

równoważnej. 

W ramach przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się:  

▪ Wystawić na rzecz Zamawiającego 

karty paliwowe honorowane na 

stacjach benzynowych należących do 

sieci Wykonawcy. 

▪ Umożliwić zakup paliwa przy użyciu 

wystawionych kart paliwowych na 

stacjach należących do sieci 

Wykonawcy zlokalizowanych w 

Krakowie oraz w promieniu do 100 km 

od miejscowości, w których mają 

siedziby Oddziały Terenowe 

Zamawiającego (Kraków, Bochnia, 

Gorlice, Limanowa, Myślenice, Nowy 

Sącz, Oświęcim, Sucha Beskidzka, 

Tarnów, Wadowice, Zakopane). 

1 L    135167 L    

RAZEM    

 

Opis sposobu obliczenia ceny: 

Przy obliczaniu ceny Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zasady określone w pkt. 18 Sekcji IX SIWZ, a także: 

a. Podać wartość netto za jednostkę miary na podstawie hurtowych cen oleju napędowego (B7) opublikowanych na portalu e-Petrol w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej.   

b. Ustalić  wartość udzielonego upustu od ceny netto za jednostkę miary w oparciu o stawkę procentową wskazaną w Formularzu Ofertowym. 

c. Ustalić wartość netto za jednostkę miary z uwzględnieniem udzielonego upustu odejmując od wartości netto za jednostkę miary wartość udzielonego upustu, a następnie obliczyć wartość 

netto i wartość brutto oferty. 

 

 

 
……….................., dnia ……………… 202… r.                               ………….................................................................................. 

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/ 
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CZĘŚĆ II– BENZYNA BEZOŁOWIOWA (E5) 

LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
JEDNOSTKA 

MIARY 

WARTOŚĆ 

NETTO ZA 

J.M. 

WARTOŚĆ 

UPUSTU W ZŁ 

WARTOŚĆ NETTO ZA J.M. Z 

UWZGLĘDNIENIEM 

UPUSTU 

PRZEWIDYWANE 

ILOŚCI 

WARTOŚĆ 

NETTO 

STAWKA 

VAT 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

1 

Przedmiot zamówienia stanowi 

bezgotówkowy zakup paliwa zasilającego 

pojazdy napędzane silnikiem z zapłonem 

iskrowym. Przedmiot zamówienia musi 

spełniać wymagania normy PN-EN 228 

lub innej normy równoważnej. 

Wykonawca zobowiązuje się:  

▪ Wystawić na rzecz Zamawiającego 

karty paliwowe honorowane na 

stacjach benzynowych należących do 

sieci Wykonawcy. 

▪ Umożliwić zakup paliwa przy użyciu 

wystawionych kart paliwowych na 

stacjach należących do sieci 

Wykonawcy zlokalizowanych w 

Krakowie oraz w promieniu do 100 km 

od miejscowości, w których mają 

siedziby Oddziały Terenowe 

Zamawiającego (Kraków, Bochnia, 

Gorlice, Limanowa, Myślenice, Nowy 

Sącz, Oświęcim, Sucha Beskidzka, 

Tarnów, Wadowice, Zakopane). 

1 L    17761 L    

RAZEM    

 

Opis sposobu obliczenia ceny: 

Przy obliczaniu ceny Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zasady określone w pkt. 18 Sekcji IX SIWZ, a także: 

a. Podać wartość netto za jednostkę miary na podstawie hurtowych cen benzyny bezołowiowej (E5) opublikowanych na portalu e-Petrol w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.   

b. Ustalić  wartość udzielonego upustu od ceny netto za jednostkę miary w oparciu o stawkę procentową wskazaną w Formularzu Ofertowym. 

c. Ustalić wartość netto za jednostkę miary z uwzględnieniem udzielonego upustu odejmując od wartości netto za jednostkę miary wartość udzielonego upustu, a następnie obliczyć wartość 

netto i wartość brutto oferty. 

 

 

 
……….................., dnia ……………… 202… r.                               ………….................................................................................. 

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/ 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane w trybie art. 26 ust. 1 ustawy –  

dotyczące wydania prawomocnego wyroku lub  

prawomocnej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,  

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

 

 
W odpowiedzi na otrzymane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie  – wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów w trybie 

art. 26 ust. 1 ustawy, działając w imieniu i na rzecz wykonawcy: 

 
…................................................................................................................................................................................. 

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY) 

 

 

z siedzibą w 

…................................................................................................................................................................................. 

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES) 

 

 

…................................................................................................................................................................................. 

(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ) 

 

Oświadczam, że: 

A. wobec wykonawcy nie wydano/wydano**) prawomocny wyrok o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

 

B. nie wydano/wydano**) ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

 

 

 

……….................., dnia ……………… 202… r.      ………….................................................................................. 

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/ 

 
**) – niewłaściwe skreślić 

 
 
Jednocześnie załączam następujące dokumenty potwierdzające dokonanie płatności zaległości lub zawarcie wiążącego porozumienia 

w sprawie spłat tych należności: ***) 

 

 
……….................., dnia ……………… 202… r.      ………….................................................................................. 

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/ 

 

***) – wypełnić i załączyć stosowne środki dowodowe jedynie w przypadku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku lub 

prawomocnej decyzji 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane w trybie art. 24 ust. 11 ustawy –  

dotyczące przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. 
 

 
W związku z opublikowaniem pod adresem https://rckik.krakow.pl/bip-przetargi/ informacji wskazanej w art. 86 ust. 5 ustawy  

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, działając w imieniu i na rzecz wykonawcy: 

 
…................................................................................................................................................................................. 

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY) 

 

 

z siedzibą w 

…................................................................................................................................................................................. 

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES) 

 

 

…................................................................................................................................................................................. 

(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ) 

 

Oświadczam, że: 

A. wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 

postępowaniu *). 

 

B.   wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami*). 

 

 

 

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej***): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Jednocześnie załączamy dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie doprowadzą do zakłócenia konkurencji.***) 

 

 

 

 

……….................., dnia ……………… 202… r.      ………….................................................................................. 

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/ 

 
*) – niewłaściwe skreślić 

**) – należy załączyć listę podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej 

***) – stosowne dowody należy załączyć w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rckik.krakow.pl/bip-przetargi/
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

Oświadczenie wykonawcy 

składane w trybie art. 26 ust. 1 ustawy – dotyczące 

orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego  

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

 
W odpowiedzi na otrzymane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie  – wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów w trybie 

art. 26 ust. 1 ustawy, działając w imieniu i na rzecz wykonawcy: 

 
…................................................................................................................................................................................. 

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY) 

 

 

z siedzibą w 

…................................................................................................................................................................................. 

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES) 

 

 

…................................................................................................................................................................................. 

(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ) 

 

Oświadczam, że: 

A. wobec wykonawcy nie orzeczono/orzeczono**) tytułem środka zapobiegawczego – zakazu/zakaz ubiegania się o zamówienie 

publiczne. 

 

 

 

 

……….................., dnia ……………… 202… r.      ………….................................................................................. 

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/ 

 
**) – niewłaściwe skreślić 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


