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Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy  

Spółka Akcyjna 

87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39 

e-mail: biurozarzadu@kpts.com.pl 
tel. 54 230 90 20 

 
 
 

Zamówienie sektorowe 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
                                                            Rodzaj zamówienia: dostawy 

 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

- dalej zwana „SIWZ” 
 

dotycząca 
 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości 
przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w związku z art. 133 ust. 1 
oraz art. 132 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2017r. poz. 1579 z późn. zm.) dalej zwanej „Pzp”. 
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – zwane dalej „postępowaniem” - prowadzi się w języku 
polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku 
obcym. 
 
 
 

Nazwa nadana zamówieniu: 
 

„Sukcesywne dostawy oleju napędowego”  
 
 
 
 

Oznaczenie sprawy (znak sprawy): KPTS-ZP-1/D/ON/1/18/61 

 
 
  

 

 
 

 
 
 
 

                                                                                    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
                                                                                  zatwierdzona w dniu 29 marca 2018 roku 

 
 

                                                                                                                                 Prezes Zarządu  
 
                                                                                                                                  (-) Tomasz Fic 

 
 

Włocławek, dnia 29.03.2018r. 
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Rozdział I 
Informacje ogólne 

1. Zamawiający: 
Nazwa: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 
Adres   : ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek 
Telefon: 54 230 90 20          
Adres e-mail: biurozarzadu@kpts.com.pl  Witryna WWW: www.bip.kpts.com.pl                                                               
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15.00 w dni robocze 
Konto bankowe: 71 1090 1069 0000 0000 0701 3971 
NIP: 888 311 58 16                  REGON: 341 266 700 

2. Tryb udzielenia zamówienia:  
2.1. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jest  zamówieniem  sektorowym  prowadzonym  w  trybie 

przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz wszelkich aktów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie. 

2.2. W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 24aa Pzp, tzw. „procedura odwrócona” 
3. Nazwa nadana zamówieniu:  

Sukcesywne dostawy oleju napędowego. 
4. Numer postępowania: 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:    
KPTS-ZP-1/D/ON/1/18/61. 

5. Publikacja ogłoszenia w Dz.U.UE 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz.U.UE nr 2018/S 064-141831 z dnia 31.03.2018r.  
 

Rozdział II 
Opis przedmiotu zamówienia 

1.  Przedmiotem   zamówienia   publicznego   są   sukcesywne   dostawy   oleju   napędowego   dla  potrzeb 
Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, w  okresie  12 miesięcy. 

2. Olej napędowy przeznaczony jest wyłącznie do napędu wysokoprężnych silników w autobusach, pojazdach 
ciężarowych, dostawczych i osobowych oraz do innych urządzeń lub maszyn użytkowanych przez Kujawsko-
Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna.  

3. Zamawiający nie prowadzi działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi a cały zakupiony olej napędowy 
przeznaczy na użytek własny. 

4.  Olej  napędowy,  musi  spełniać  wymagania  obowiązującej  edycji Polskiej Normy PN-EN 590, przenoszącej 
normy europejskie oraz wymagania jakościowe dla oleju napędowego „standardowego” - zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla 
paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680). 

5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w pkt 4 powyżej.  
6. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy: 

6.1. Oleju napędowego „standardowego” w ilości 2 686 m
3 

do podziemnych zbiorników magazynowych 
Zamawiającego. 

6.2. Oleju napędowego „standardowego” w ilości 1 058 000 litrów do zbiorników pojazdów Zamawiającego - 
tankowanie pojazdów. 

7. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na dwie części i dopuszcza składanie ofert częściowych. Każda 
z części stanowi oddzielne zadanie i w dalszej treści SIWZ jest zwana odpowiednio „częścią I zamówienia” 
i/lub „zadaniem nr 1” oraz „częścią II zamówienia” i/lub „zadaniem nr 2”.  
Opis części zamówienia – zadań, został określony w rozdziale III SIWZ. 

8. Składanie ofert częściowych może nastąpić wyłącznie w zakresie, w jakim zamówienie zostało podzielone na 
części (zadania).  

9. Wykonawca może składać ofertę w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia. 
10. Zamawiający wymaga, aby, w każdym zadaniu, w ofercie udział towarów pochodzących z państw 

członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu 
przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 
2014/25/UE, przekraczał 50%.  

11. Wspólny Słownik Zamówień: kod 09134100 – olej napędowy. 
12. Zakres zamówienia obejmuje wszelkie świadczenia ujęte w niniejszej SIWZ. 

 
Rozdział III 

Szczegółowy opis części zamówienia 
Sekcja A. Część I zamówienia - Zadanie nr 1 
1. Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 1 jest dostawa oleju napędowego, w łącznej ilości szacunkowej 2 686 

m
3
, do zbiorników podziemnych, znajdujących się na wewnętrznych (zakładowych) stacjach paliw 

Zamawiającego, w jego jednostkach terenowych w następujących miejscowościach: 87-800 Włocławek, 
Dylewo k/Rypina (87-500 Rypin), 87-400 Golub-Dobrzyń, 88-300 Mogilno, 88-200 Radziejów, 88-400 Żnin. 

2. Dostawy oleju napędowego odbywać się będą sukcesywnie a dostarczany olej napędowy musi spełniać 
wymagania dla oleju „standardowego” zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w rozdziale II SIWZ pkt 4. 

http://www.bip.kpts.com.pl/


Nr strony 3 

 

3. Zestawienie jednostek terenowych, o których mowa w pkt 1 powyżej, ilości zbiorników i ich pojemności 
zawiera poniższa tabela. 

 

 
L.p. 

 
Adres stacji paliw 

Ilość zbiorników 
podziemnych 

Pojemność 
zbiorników w m

3 

1. Dworzec autobusowy, 87-800 Włocławek, ul. Okrzei 69, 2 18 / 18 
2. Zajezdnia autobusowa, Dylewo 50B, 87-500 Rypin 1 20 
3. Dw. autob., 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Sokołowska 11 2 10 / 12 
4. Zajezdnia autobus., 88-300 Mogilno, ul. Kościuszki 17 1 25 
5. Zajezdnia autobusowa, 88-200 Radziejów, ul. Rolnicza 2 1 10 
6. Zajezdnia autobusowa, 88-400 Żnin, ul. Spokojna 7 1 25 

 
 

Sekcja B. Część II zamówienia - Zadanie nr 2 
1. Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu jest dostawa oleju napędowego, w łącznej ilości szacunkowej    

1 058 000 litrów, do zbiorników pojazdów Zamawiającego. 
2. Zadanie nr 2 obejmuje sukcesywne dostawy oleju napędowego „standardowego” w ilości szacunkowej    

1 058 000 litrów i polegać będzie  na bezgotówkowym tankowaniu zbiorników pojazdów Zamawiającego na 
stacjach paliw Wykonawcy, znajdujących się w miejscowościach: 87-700 Aleksandrów Kujawski, 88-190 
Barcin, 87-300 Brodnica, 88-100 Inowrocław, 87-600 Lipno, 87-126 Obrowo, 13-300 Nowe Miasto 
Lubawskie. 

3. Zamawiający w trakcie trwania umowy, stosownie do swoich potrzeb przewozowych, dopuszcza możliwość 
bezgotówkowego tankowania swoich pojazdów na stacjach paliw Wykonawcy w miejscowościach innych 
aniżeli wymienione w pkt. 2. Warunkiem takiego tankowania będzie posiadanie przez Wykonawcę stacji 
paliw w danej miejscowości oraz wyrażenie zgody przez Wykonawcę na tankowanie.   

  

Rozdział IV 
Sposób realizacji zamówienia 

Sekcja A. Część I zamówienia – zadanie nr 1 
1. Dostawy oleju napędowego do podziemnych zbiorników magazynowych Zamawiającego, w jego jednostkach 

terenowych wymienionych w rozdziale III SIWZ w sekcji A pkt 1 i pkt 3, odbywać się będą specjalistycznymi 
pojazdami transportowymi Wykonawcy – autocysternami i na jego koszt. 

2.  Autocysterny muszą być wyposażone w atestowany i legalizowany układ do pomiaru oleju napędowego oraz 
spełniać wymagania przepisów o transporcie materiałów niebezpiecznych, przepisów z zakresu ochrony 
środowiska i innych wymaganych dla tego rodzaju działalności. Układy pomiarowe autocystern muszą 
posiadać ważne świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym 
licznika zainstalowanego na pojeździe autocysterny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania 
ważnych świadectw legalizacji liczników autocystern przy każdej dostawie paliwa. 

3.  Poszczególne dostawy oleju napędowego do zbiorników magazynowych Zamawiającego będą realizowane w 
terminie: najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia, chyba że Zamawiający określi 
inny - dłuższy termin dostawy. Zamówienie, określające ilość, termin i miejsce dostawy paliwa oraz osobę 
upoważnioną do odbioru, Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy mailem/faksem na wskazany w 
ofercie adres/numer nie później niż do godz. 12:00 w dniu składania zamówienia.  
Zamówienie złożone po godz. 12:00 traktowane będzie jako zamówienie złożone następnego dnia 
roboczego. 

4.  Dostawy  oleju  napędowego do zbiorników Zamawiającego odbywać się będą wyłącznie w dni robocze (pn. 
– pt.) w godz. 7:00 – 15:00.  

5.  Rozładunek  (spust) oleju  napędowego  do  zbiorników  Zamawiającego  musi  odbywać  się  pod nadzorem 
osoby/osób upoważnionych do odbioru ze strony Zamawiającego. 

6. Odbiór i rozliczenie ilości dostarczonego paliwa odbywać się będzie wg wskazań atestowanego i 
legalizowanego licznika pomiarowego zainstalowanego na autocysternie. Urządzenie musi być wyposażone 
w czujnik temperatury i gęstości oraz drukarkę. Wydruk z urządzenia ma zawierać następujące dane: pomiar 
wskazujący ilość dostarczonego oleju napędowego w temperaturze rzeczywistej wraz ze wskazaniem tej 
temperatury oraz ilość paliwa w temperaturze referencyjnej +15 

0
C.  

7.  Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: 
a)  atest jakościowy producenta paliwa (świadectwo jakości) dla dostarczonej partii (ilości) oleju napędowego 

lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 
b)  wydruk z urządzenia pomiarowego autocysterny wskazujący ilość dostarczonego paliwa w temperaturze 

rzeczywistej wraz ze wskazaniem tej temperatury oraz ilość paliwa w temperaturze referencyjnej +15 
0
C.  

c) dowód wydania paliwa z bazy paliw zawierający co najmniej następujące informacje: pełną nazwę 
produktu, ilość dostarczonego produktu i temperaturę produktu określoną w trakcie nalewu autocysterny 
w składzie dostawcy, gęstość produktu przy temperaturze +15

0
C, ilość w temperaturze referencyjnej 

+15
0
C, numer rejestracyjny autocysterny, datę sporządzenia dowodu wydania.   

8. Wielkość jednorazowego zamówienia (pojedynczej dostawy) oleju napędowego Zamawiający ustala na 30 m
3
 

z zastrzeżeniem, że punktem odbioru dla tej ilości oleju napędowego może być więcej niż jedna jednostka 
terenowa Zamawiającego wymieniona w rozdziale III SIWZ w sekcji A pkt 1 i pkt 3.   

9. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  kontroli  dostarczanego  oleju napędowego przy zachowaniu 
następujących warunków: 
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a) odbioru oleju napędowego w magazynie Zamawiającego dokonuje pracownik magazynu w obecności 
kierowcy autocysterny, 

b) próbki oleju napędowego mogą być pobierane przy każdej dostawie w celu dokonania sprawdzenia 
(ocena wzrokowa) czy olej jest klarowny, bez zawiesin, osadów, ciał stałych lub wody. W przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczeń olej napędowy uznany zostanie za niezgodny z zamówieniem i Zamawiający 
odmówi jego odbioru. Obowiązkiem Wykonawcy będzie wówczas natychmiastowe dostarczenie nowego 
właściwego oleju napędowego – najpóźniej w ciągu 24 godzin, 

c)  próbki będą pobierane bezpośrednio z cysterny przed zlaniem paliwa w obecności pracownika magazynu 
i kierowcy autocysterny. 

d) Zamawiający dopuszcza możliwość pobierana kontrpróbek i zobowiązuje się do ich zabezpieczenia i 
przechowywania 

10. Niezależnie od postanowień wynikających z pkt 9 powyżej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
dokonywania kontroli jakości dostarczonego oleju napędowego, w okresie trwania umowy, poprzez 
wykonywanie badań w niezależnym akredytowanym laboratorium. Jeżeli analiza laboratoryjna wykaże, że 
jakość dostarczonego oleju napędowego nie odpowiada wymogom norm i rozporządzeń podanych w 
rozdziale II SIWZ pkt 4 (lub równoważnych) Wykonawca będzie zobowiązany do: 
a) poniesienia kosztów przeprowadzonej analizy laboratoryjnej, 
b) niezwłocznego usunięcia (wypompowania) oleju napędowego o nieodpowiedniej jakości ze zbiornika 

Zamawiającego,  
c) niezwłocznego dostarczenia oleju napędowego o odpowiedniej jakości, 
d) zwrotu Zamawiającemu kosztów usunięcia wszelkich skutków wynikających z dostarczenia i stosowania 

paliwa złej jakości łącznie z utratą dochodu będącego następstwem przestoju pojazdów. 
       Wyboru laboratorium dokonuje Zamawiający. 
11.  Wszelkie koszty związane z dostawą oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego (zakupu, transportu, 

rozładunku, itp.) ponosi Wykonawca. 
 

Sekcja B. Część II zamówienia – zadanie nr 2 
1. Zamawiający wymaga aby dostawy oleju napędowego, polegające na tankowaniu zbiorników pojazdów 

Zamawiającego odbywały się na zasadzie bezgotówkowych transakcji na stacjach paliw Wykonawcy, za 
pomocą elektronicznych kart paliwowych (mikroprocesorowych, magnetycznych itp.), zwanych dalej „kartami 
paliwowymi”. 

2. Wykonawca musi dysponować systemem i stacjami paliw umożliwiającymi bezgotówkowe tankowanie 
zbiorników pojazdów Zamawiającego za pomocą kart paliwowych wystawianych na pojazd (numer 
rejestracyjny pojazdu) i kart paliwowych, tzw. ”imiennych” wystawianych na imię i nazwisko pracownika 
Zamawiającego. 

3.  Podstawowe informacje, które muszą wynikać z tankowania za pomocą karty to: adres stacji paliw, numer 
karty, numer rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko pracownika Zamawiającego (w przypadku karty 
imiennej), ilość i rodzaj tankowanego paliwa, termin (data i godzina), stan licznika kilometrów pojazdu w 
chwili jego tankowania. Ponadto karta musi posiadać możliwość jej programowania w zakresie ustalania 
limitu zakupu paliwa – dziennego / miesięcznego. 

4.  Karty  paliwowe  wystawione  na  numer  rejestracyjny  pojazdu  i  karty  imienne  mają  być dostarczone 
Zamawiającemu z chwilą podpisania umowy. Ilość kart wystawionych na numer rejestracyjny pojazdu 
Zamawiający określa wstępnie na liczbę 135 szt. a ilość kart imiennych – na liczbę 8 szt. Właściwy wykaz 
zawierający dokładną ilość pojazdów, ich numery rejestracyjne oraz imiona i nazwiska pracowników 
Zamawiającego (dla kart imiennych), Zamawiający przekaże Wykonawcy na co najmniej 10 dni przed 
podpisaniem umowy.  

5. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający dokona zakupu dodatkowych pojazdów lub wyznaczy innych 
pracowników do posługiwania się kartami paliwowymi imiennymi Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
karty paliwowe dla tych pojazdów lub osób, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia złożenia zamówienia. 

6.  Karty paliwowe, o których mowa w pkt 4 i 5 powyżej, Wykonawca wystawi i dostarczy bezpłatnie.  
7. W przypadku utraty karty, z winy Zamawiającego (zgubienie, kradzież, uszkodzenie), Wykonawca za 

wystawione duplikaty może żądać opłaty w wysokości nie większej niż 10 złotych netto za 1 kartę. Duplikaty 
Wykonawca dostarczy w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia złożenia zamówienia. Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie dokonać blokady karty po zgłoszeniu przez Zamawiającego jej utraty.  

8.  W trakcie trwania umowy Wykonawca zapewni bezpłatny elektroniczny dostęp do informacji o dokonywanych 
transakcjach za pomocą kart paliwowych.  

9. Wykonawca musi posiadać co najmniej jedną stację paliw w każdej miejscowości wymienionej w rozdziale III 
SIWZ sekcja B pkt 2 lub w odległości nie większej niż 10 km od granic administracyjnych miejscowości, z 
wyłączeniem stacji paliw zlokalizowanych przy autostradach. Lokalizacja stacji paliw musi zapewniać 
swobodny i bezpieczny dojazd dla pojazdów wszelkich rodzajów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 
czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 1260 z późn. zm.). Stacje paliw 
Wykonawcy muszą być dostępne dla Zamawiającego w następujących dniach i godzinach: 
- poniedziałek – sobota, godz. 6:00 – 20:00 
- niedziele i święta,         godz. 7:00 – 17:00. 

10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, na każde jego żądanie, świadectwa jakości i składu paliwa 
producenta (oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię) od każdej partii paliwa, z którego 
są tankowane pojazdy Zamawiającego. 
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11.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli jakości dostarczonych paliw płynnych. Badanie jakości 
paliwa wykonywane będzie przez niezależne akredytowane laboratorium. W przypadku stwierdzenia 
odstępstw w jakości paliwa od wymagań obowiązujących norm i rozporządzeń obowiązuje następująca 
droga reklamacyjna: 
a) Wykonawca, po pisemnym zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego (dopuszczalna jest droga 

elektroniczna), przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 
reklamacji Wykonawca wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy 
rozpatrzenie reklamacyjne wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania ich od 
Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację i wyda decyzję o uznaniu 
lub odrzuceniu reklamacji w terminie 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, 

b) w przypadku uznania roszczenia Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu 
Zamawiającemu kosztów usunięcia skutków dostarczenia paliwa złej jakości z winy Wykonawcy łącznie 
z utratą dochodu będącego następstwem przestoju pojazdów, 

c) zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej.    
Wyboru laboratorium badającego jakość paliwa dokonuje Zamawiający. 
 

Rozdział V 
Termin wykonania zamówienia 

Umowy na sukcesywne dostawy oleju napędowego, w każdym zadaniu, zostaną zawarte na okres 12 miesięcy i 
obowiązywać będą od dnia 01.07.2018r. do dnia 30.06.2019r. 
 

Rozdział VI 
Warunki udziału w postępowaniu 

Sekcja A. – Część I zamówienia – zadanie nr 1 - dostawa oleju napędowego do podziemnych zbiorników 
magazynowych Zamawiającego 

1. Udział w postępowaniu: 
1.1. O udzielenie zamówienia dla tej części mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a)  nie podlegają wykluczeniu. 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Warunki udziału w postępowaniu: 

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
c) zdolności technicznej lub zawodowej 
- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

3. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców: 
3.1. Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o 

którym mowa w tym rozdziale w sekcji A pkt 2.1. lit. a, jeżeli wykaże, że: 
a) posiada ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. 

Prawo energetyczne,  
b) posiada ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą – tylko w przypadku gdy Wykonawca 

jest importerem paliw, 
3.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o 

którym mowa w tym rozdziale w sekcji A pkt 2.1. lit. b, jeżeli wykaże, że: 
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 500 000,00 PLN, 
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia w wysokości co najmniej 500 000,00 
PLN,  

3.3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o 
którym mowa w tym rozdziale w sekcji A pkt 2.1. lit. c, jeżeli wykaże, że: 
a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, dostawy oleju napędowego o wartości co najmniej 9 000 000,00 PLN brutto (z 
podatkiem VAT), przy czym Zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów czy kontraktów dostawy 
o wymaganej wartości zostały wykonane lub są wykonywane, 

b) dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego: 
- pojazdy transportowe do przewozu paliwa - autocysterny wyposażone w atestowany i legalizowany 

układ do pomiaru ilości dostarczonego oleju napędowego, z ważnym świadectwem legalizacji. 
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

4.1. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ustanawiają  pełnomocnika  do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 

4.3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
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Zamawiający będzie żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają warunki udziału w postępowaniu 
w sposób następujący: 
a) w zakresie uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej – każdy Wykonawca musi posiadać 

koncesję lub koncesje, o których mowa w tym rozdziale w sekcji A pkt 3.1. lit. a i/lub b, 
b) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej – łącznie 

spełniać warunki, o których mowa w tym rozdziale w sekcji A pkt 3.2. lit. a i lit. b, i pkt 3.3. lit. a i lit. b. 
5. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do wybranej części zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie o charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 
5.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

5.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. 

5.3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 

5.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w tym rozdziale w sekcji A w pkt.5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w tym rozdziale 
w sekcji A pkt 3.2. i 3.3. 

5.5. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, 
które określają w szczególności:  
a)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  Wykonawcę,  przy  wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 
c)  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

5.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w rozdziale VIII SIWZ pkt 6, litera a-g. 

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia (części zadania) podwykonawcy.  
6.1. Wykonawca powierzający wykonanie części zamówienia (poszczególnego zadania) podwykonawcy 

zobowiązany jest wskazać te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców. Stosowną informację Wykonawca zamieszcza w 
formularzu oferty.  

6.2. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa Pzp, w części I zamówienia (zadanie nr 1), najpierw dokona 
oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Sekcja B. – Część II zamówienia – zadanie nr 2 - dostawa oleju napędowego do zbiorników pojazdów  
Zamawiającego (tankowanie) 

1. Udział w postępowaniu: 
1.1. O udzielenie zamówienia dla tej części mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a)  nie podlegają wykluczeniu. 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Warunki udziału w postępowaniu: 

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
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c) zdolności technicznej lub zawodowej 
- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

3. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców: 
3.1. Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o 

którym mowa w tym rozdziale w sekcji B pkt 2.1. lit. a, jeżeli wykaże, że: 
a) posiada ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. 

Prawo energetyczne,  
b) posiada ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą – tylko w przypadku, gdy 

Wykonawca jest importerem paliw, 
3.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o 

którym mowa w tym rozdziale w sekcji B pkt 2.1. lit. b, jeżeli wykaże, że: 
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN, 
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia w wysokości co najmniej 100 000,00 
PLN,  

3.3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o 
którym mowa w tym rozdziale w sekcji B pkt 2.1. lit. c, jeżeli wykaże, że: 
a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, dostawy oleju napędowego polegające na tankowaniu pojazdów, o wartości co 
najmniej 3 500 000,00 PLN brutto (z podatkiem VAT), przy czym Zamawiający nie wskazuje w 
ramach ilu umów czy kontraktów dostawy o wymaganej wartości zostały wykonane lub są 
wykonywane, 

b) dysponuje  następującymi  narzędziami,  urządzeniami  technicznymi,  wyposażeniem,  środkami 
organizacyjno-technicznymi, opisem urządzeń technicznych w celu wykonania zamówienia 
publicznego: 
- stacje paliw zgodnie z lokalizacją określoną w rozdziale III sekcja B pkt 2 i wymaganiami 

określonymi w rozdziale IV SIWZ sekcja B, 
- system umożliwiający bezgotówkowe tankowanie zbiorników pojazdów za pomocą kart paliwowych, 
- opis funkcjonowania systemu elektronicznych kart paliwowych oraz dostęp (dla Zamawiającego) do 

informacji o dokonywanych transakcjach za pomocą kart paliwowych. 
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

4.1. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ustanawiają  pełnomocnika  do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 

4.3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający będzie żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają warunki udziału w postępowaniu 
w sposób następujący: 
a) w zakresie uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej – każdy Wykonawca musi posiadać 

koncesję lub koncesje, o których mowa w tym rozdziale w sekcji B pkt 3.1. lit. a i/lub b, 
b) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – łącznie spełniać warunki, o których mowa w tym 

rozdziale w sekcji B pkt 3.2. lit. a i lit. b, 
c)  w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

- łącznie spełniać warunki, o których mowa w tym rozdziale w sekcji B pkt 3.3. lit. a, 
- łącznie spełniać warunki, o których mowa w tym rozdziale w sekcji B pkt 3.3. lit. b tiret pierwszy, 
- oddzielnie spełniać warunki, o których mowa w tym rozdziale w sekcji B pkt 3.3. lit b tiret drugi i 

trzeci, tzn., że stacja paliw każdego Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia musi posiadać odpowiedni system tankowania bezgotówkowego, opis tego systemu 
oraz dostęp dla Zamawiającego do wymaganych informacji z systemu. 

5. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do wybranej części zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie o charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 
5.1. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi  udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

5.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. 

5.3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
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Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 

5.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w tym rozdziale w sekcji B w pkt.5., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w tym rozdziale 
w sekcji B pkt 3.2. i 3.3. 

5.5. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, 
które określają w szczególności:  
a)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  Wykonawcę,  przy  wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 
c)  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

5.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w rozdziale VIII SIWZ pkt 6, litera a-g. 

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia (części zadania) podwykonawcy.  
6.1. Wykonawca powierzający wykonanie części zamówienia (poszczególnego zadania) podwykonawcy 

zobowiązany jest wskazać te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców. Stosowną informację Wykonawca zamieszcza w 
formularzu oferty.  

6.2. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa Pzp, w części II zamówienia (zadanie nr 2), najpierw dokona 
oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział VII 
Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp 

Niezależnie od obligatoryjnych postanowień ustawy Pzp dotyczących wykluczenia Wykonawcy, Zamawiający w 
każdym zadaniu, wykluczy z postępowania Wykonawcę: 
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017r. 
poz. 2344) – art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, 

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z 
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. 

    
Rozdział VIII 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia działalności 
zawodowej, o którym mowa w rozdziale VI SIWZ pkt 2.1. lit. a w sekcji A i sekcji B, Zamawiający żąda od 
Wykonawcy: 
a) ważnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 

energetyczne,  
b) ważnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą – tylko w przypadku, gdy Wykonawca jest 

importerem paliw. 
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o której mowa 

w rozdziale VI SIWZ pkt 2.1. lit. b w sekcji A i sekcji B, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę: 
- co najmniej 1 500 000,00 PLN – dla części I zamówienia – zadanie nr 1, 
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- co najmniej    500 000,00 PLN – dla części II zamówienia – zadanie nr 2, 
b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w 
wysokości określonej przez Zamawiającego na kwotę: 
- co najmniej 500 000,00 PLN – dla części I zamówienia – zadanie nr 1, 
- co najmniej 100 000,00 PLN – dla części II zamówienia – zadanie nr 2. 

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający 
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

4. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa 
w rozdziale VI SIWZ pkt  2.1. lit. c w sekcji A i sekcji B, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 
a) dla części I zamówienia – zadanie nr 1: 

- wykazu wykonanych dostaw oleju napędowego, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów 
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływu terminu składania ofert. Zamawiający uzna, że 
warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca sporządzi wykaz zawierający wszystkie powyższe 
wymagania i wykaże w nim dostawy oleju napędowego o wartości co najmniej 9 000 000,00 PLN. brutto 
(łącznie z podatkiem VAT). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 

- wykazu środków transportowych - autocystern, którymi Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy 
do jednostek terenowych Zamawiającego, uwzględniającego markę i typ pojazdu oraz numer 
rejestracyjny - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, 

b) dla części II zamówienia – zadanie nr 2: 
- wykazu wykonanych dostaw oleju napędowego, polegających na tankowaniu zbiorników pojazdów, 

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływu 
terminu składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca sporządzi 
wykaz zawierający wszystkie powyższe wymagania i wykaże w nim dostawy oleju napędowego o 
wartości co najmniej 3 500 000,00 PLN brutto (łącznie z podatkiem VAT). Wzór wykazu stanowi 
załącznik nr 3 do SIWZ, 

- wykazu stacji paliw należących do Wykonawcy w miejscowościach, o których mowa w rozdziale III 
SIWZ sekcja B pkt 2, zawierający adresy stacji oraz ich oznaczenia (jeżeli stacja posiada oznaczenie). 
Wzór wykazu stacji paliw stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.  

- opisu funkcjonowania systemu elektronicznych kart paliwowych oraz sposobu w jaki Zamawiający 
uzyska dostęp do informacji o dokonywanych transakcjach za pomocą kart paliwowych.  

5. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty 
będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku 
do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu 
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
następujących dokumentów:  
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14 i 21 

Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie 
wykluczy z postępowania Wykonawcy w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w 
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została 
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłaceniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienia z 
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
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zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 

d) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatku, opłat lub składek na 
ubezpieczenie 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, 

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1785 z późn. 
zm.), 

h) oświadczenia  Wykonawcy o  przynależności  albo  braku  przynależności  do tej  samej  grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do 
SIWZ.  

7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, w terminie 3 dni 
od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy 
złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach.  
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt 6 powyżej: 
1/ lit. a  - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
Pzp, 

2/ lit. b-d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:   
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8 ppkt 2 lit. a (powyżej), 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

10.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 (tego rozdziału), 
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9 (tego rozdziału) stosuje się.   

11.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

12.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6 lit. a (tego 
rozdziału), składa dokument, o którym mowa w pkt 8, ppkt 1 (tego rozdziału), w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 
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dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej 
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze wzglc)ędu na miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis pkt 9 (tego rozdziału) zdanie pierwsze stosuje się. 

13.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić 
się do właściwego organu kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

14.Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 
oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracy z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisy 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

15.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

16.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 
pkt 6 lit. a-g (tego rozdziału). 

17.Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6 lit. a-g (tego 
rozdziału), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który 
nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 
22a Pzp. 

18.Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia 
odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w 
szczególności, o których mowa w pkt 4 lit. a i b (tego rozdziału), Zamawiający może odstąpić od żądania tych 
dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę 
lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a Pzp, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia. 

19. W przypadku, gdy dla wymaganego oświadczenia, informacji lub innego dokumentu Zamawiający nie 
określił wzoru – Wykonawca sam sporządza odpowiedni dokument według własnego wzoru. 

 

Rozdział IX 
Inne wymagane oświadczenia i dokumenty w postępowaniu 

1. Na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający żąda przedstawienia, w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu - dla części I zamówienia (zadanie nr 1), następujących innych 
dokumentów: 
1/ potwierdzających, że Wykonawca jest wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1221 z późn. zm.) 
oraz złożył w Urzędzie Skarbowym kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105b ust. 1 tej ustawy, 
wynoszącą co najmniej 10 000 000,00 PLN, 

2/ oświadczenia Wykonawcy gwarantującego, że dostarczany olej napędowy spełniać będzie wymogi 
jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680).      

2. Na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający żąda przedstawienia, w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu - dla części II zamówienia (zadanie nr 2), następujących innych 
dokumentów: 
1/ oświadczenia Wykonawcy gwarantującego, że dostarczany olej napędowy spełniać będzie wymogi 

jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680).      

3. Na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 4 Pzp, Zamawiający, w celu wykazania braku podstaw do odrzucenia oferty, 
o którym mowa w rozdziale XI SIWZ, wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego, 
że udział towarów w ofercie pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia 
Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy 
decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekracza 50%. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 dotyczy części I i części II zamówienia i zawarte jest w formularzach 
oferty, których wzory stanowią załączniki, odpowiednio do zadania, nr 1 i nr 2, (sekcja VIII każdego 
formularza). 

Rozdział X 
Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty 

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ w formie jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia (dalej zwanego „jednolitym dokumentem”). Informacje zawarte w jednolitym dokumencie 
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stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

2. Wraz z ofertą Wykonawca składa również informację, o której mowa w rozdziale XVII pkt 13.  
3. Jednolity dokument w formatach DOC oraz PDF stanowi odpowiednio załącznik nr 10 i załącznik nr 11 do 

SIWZ.  
4. Instrukcję wypełniania jednolitego dokumentu stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. 
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec niego 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument lub 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

7. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym 
jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 
dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 
2017r. poz. 570).  

9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

10. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych 
przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia. 

11. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy 
były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

12.  W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w    
§ 2 (tj. składanych w celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków dotyczących uprawnień do 
prowadzenia działalności zawodowej), § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w rozdziale VIII pkt 8) rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016r. 
poz. 1126) – dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.”, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty. 

13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2 (tj. 
składanych w celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków dotyczących uprawnień do prowadzenia 
działalności zawodowej), § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z 
udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z 
udziału w postępowaniu przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w rozdziale VIII pkt 8) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016r., które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych 
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  

14. W przypadku, o którym mowa w pkt 12 tego rozdziału Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
Zamawiającego dokumentów. 

15. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. dotyczące 
Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, a także oświadczenia, których Zamawiający 
żąda w rozdziale IX pkt 1 ppkt 2 i pkt 2 ppkt 1 SIWZ, składane są w oryginale. 

16. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., inne niż 
oświadczenia, o których mowa w pkt 14 powyżej, oraz dokumenty inne niż oświadczenia, których 
Zamawiający żąda w rozdziale IX pkt 1 ppkt 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. 

17. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego 
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zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

18.  Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 
19. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o 

których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., innych niż oświadczenia i 
dokumentów, o których mowa w rozdziale IX pkt 1 ppkt 1 SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

20.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
21. Jeżeli Wykonawca nie złoży jednolitego dokumentu, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych 
przez Zamawiającego lub braku podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

22. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający 
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

23. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

24. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy 
były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

25. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

Rozdział XI 
Odrzucenie oferty na podstawie art. 138c ust. 1 pkt. 4 Pzp 

Niezależnie od innych, obowiązujących w ustawie Pzp, przesłanek do odrzucenia oferty, Zamawiający odrzuci 
również ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z 
którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na 
mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. 

 
Rozdział XII 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami 
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – 
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r. poz. 1219).  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
a) Pan Stanisław Jastrzębski: e-mail: stanislaw.jastrzebski@kpts.com . 

4. Zamawiający wszelkie pisma, wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za 
pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, przyjmuje w godzinach urzędowania t.j. od godz. 7:00 do godz. 15:00 w dni 
robocze. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 
ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej. 

7.  Wnioski dotyczące wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, należy kierować na adres 
pocztowy lub adres e-mail, podane w rozdziale I pkt 1 SIWZ. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.  
9. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 
 

Rozdział XIII 

mailto:stanislaw.jastrzebski@kpts.com
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Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 

1/ dla zadania nr 1 – 180 000,00 PLN 
2/ dla zadania nr 2 –   75 000,00 PLN  

2. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o dwie części zamówienia zobowiązany jest on do wniesienia 
wadium na każdą część odrębnie. 

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 

Pzp: 
1/ pieniądzu, 
2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3/ gwarancjach bankowych, 
4/ gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5/  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359 i 2260 oraz z 
2017r. poz. 1089, 1475 i 2201). 

5. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 4 ppkt 2-5 tego rozdziału (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi 
wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie 
gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 
1/ jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, 
2/ jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust.1 Pzp, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie 
wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank 
Zachodni WBK S.A.  Nr konta: 71 1090 1069 0000 0000 0701 3971.  
Kopie polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.  

7. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie 
skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na 
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 4 ppkt 2-5 tego 
rozdziału (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) Wykonawca składa wraz z ofertą. 

9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego 
kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów 
średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 4 ppkt 2-5 tego rozdziału (w formach, o 
których mowa w art. 45 ust.6 pkt 2-5 Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie 
obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

11. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 
ust. 6 pkt 2-5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza 
ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywne dostawy 
oleju napędowego – część … zamówienia” (należy wpisać numer części, której wadium dotyczy), oznaczenie 
sprawy: KPTS-ZP-1/D/ON/1/18/61.   

12. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o 
których mowa w pkt 4 tego rozdziału. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 

13. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium 
na poczet zabezpieczenia – jeżeli zabezpieczenie jest wymagane. 

14. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
 

Rozdział XIV 
Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. 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. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
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ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, 
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

5. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3 tego rozdziału, nie powoduje utraty wadium. 
6. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o 

której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

Rozdział XV 
Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, podpisanej własnoręcznym podpisem. 
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

2. Wykonawca może składać ofertę w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia, z tym że na 
poszczególne części zamówienia składa odrębne oferty. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu 
międzynarodowym. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
6. Wzór formularza oferty stanowi: 

1/ załącznik nr 1 – dla części I zamówienia – zadanie nr 1, 
2/ załącznik nr 2 – dla części II zamówienia – zadanie nr 2. 

7. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.  
8. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno 

być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
9. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na część I zamówienia (zadanie nr 1) i/lub jedną ofertę na część II 

zamówienia (zadanie nr 2). 
10. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy i 

omyłki w zapisach – przed jej złożeniem – Wykonawca poprawia poprzez skreślenie dotychczasowej treści i 
wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz złożenie podpisu przy poprawce. 

11.  Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu 
otwarcia ofert. 

12.  Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony. 
13.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
14.  Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający 

nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zwierać 
oznaczenie: 
 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Sukcesywne dostawy oleju napędowego – część ….* 
zamówienia”. Oznaczenie sprawy: KPTS-ZP-1/D/ON/1/18/61. 
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 * Wykonawca wpisuje numer części zamówienia, której oferta dotyczy 
 

15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
16. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, 
która musi zawierać oznaczenie: 

 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Sukcesywne dostawy oleju 
napędowego – część … * zamówienia”. Oznaczenie sprawy: KPTS-ZP-1/D/ON/1/18/61. 
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

* Wykonawca wpisuje numer części zamówienia, której oferta dotyczy 
 

1/ oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść 
oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy, 

2/  w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ppkt 1 powyżej, Zamawiający dokona zwrotu oferty 
po upływie terminu otwarcia ofert, a zwrot dokonany będzie na adres umieszczony na zewnętrznym 
opakowaniu oferty - za pośrednictwem operatora pocztowego 

3/ Zamawiający dokona zwrotu oferty bez jej otwierania, jeżeli na zewnętrznym opakowaniu oferta będzie 
zawierała nazwę i adres składającego ofertę. 

17. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres 
tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym 
opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Sukcesywne dostawy oleju 
napędowego – część ….. * zamówienia”. Oznaczenie sprawy: KPTS-ZP-1/D/ON/1/18/61. 
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

* Wykonawca wpisuje numer części zamówienia, której oferta dotyczy 



Nr strony 16 

 

1/ oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać: 
a)  nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy, 
b) wskazanie w jakim zakresie oferta zostaje zmieniona poprzez podanie tej treści, która staje się 

nieaktualna oraz podanie nowej treści, dopuszcza się również możliwość załączenia do 
oświadczenia zamiennego dokumentu w nowej formie, tj. formularza oferty lub wymaganych 
oświadczeń i informacji, zależnie od tego czego zmiana dotyczy. Wykonawca nie ma obowiązku 
kompletować oferty w całości ale musi wskazać, że zmianie ulegają tylko te jej elementy, które 
dołączono do oświadczenia o zmianie a pozostałe nadal są aktualne. 

2/ koperty zawierające oświadczenie o zmianie zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 
18. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą 
być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W 
takim przypadku Wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą 
„tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego 
adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w jego ofercie. 

19. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

 

Rozdział XVI 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

1. Miejsce i termin składania ofert na zadanie nr 1 i zadanie nr 2: 
1/ miejsce składania ofert: siedziba Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we 

Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, lokal-sekretariat (I piętro, pokój nr 27), 
2/ termin składania ofert: do dnia 10.05.2018 r., do godz. 10:00. 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert złożonych na zadanie nr 1 i zadanie nr 2: 
1/ miejsce otwarcia ofert:  siedziba Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we 

Włocławku (87-800) przy ul. Wienieckiej 39, lokal – sala konferencyjna (parter). 
2/ termin otwarcia ofert: w dniu 10.05.2018r. o godz. 10:15. 

3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Koperta lub inne 
opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert 
oraz terminem jej złożenia, a Wykonawca otrzyma, na jego żądanie, potwierdzenie złożenia oferty wraz z 
informacją o terminie jej złożenia. 

4. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin (datę i godzinę) otrzymania oferty przez Zamawiającego. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

poszczególnych części zamówienia. 
7. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 

8. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia 
ofert zostanie podana cena napisana słownie. 

9.  Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
1/ kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2/ firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3/ ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

10. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po 
upływie terminu do wniesienia odwołania. 

Rozdział XVII 
Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca podaje cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w formularzu oferty (sekcja III), który jest 
załączony do niniejszej specyfikacji, odpowiednio do części zamówienia, w układzie: cena bez podatku VAT, 
podatek VAT, cena z podatkiem VAT. 

2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. 
3. Cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku tj. z dokładnością do jednego grosza 

(zgodnie z zasadami matematyki). 
4. Stawka VAT musi odpowiadać obowiązującym przepisom.  
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
6. Cena oferty winna być ostateczna tzn. zawierająca wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją 

zamówienia odpowiednio do zadania, w tym m.in. koszty: transportu, podatków (łącznie z podatkiem 
akcyzowym), tankowania zbiorników pojazdów, wytworzenia i przekazania (dostarczenia) kart paliwowych. 

7. W I części zamówienia (zadanie nr 1) cenę oferty dla oleju napędowego należy obliczyć poprzez określenie 
w tabeli zamieszczonej w sekcji IV formularza ofertowego (załącznik nr 1), zgodnie z jej wzorem: 
1/ hurtowej ceny jednostkowej 1m

3
 oleju napędowego u największego w Polsce producenta paliw płynnych 

PKN ORLEN, w odniesieniu do produktu Ekodiesel dla oleju „standardowego”,  
2/ wysokości marży/upustu Wykonawcy w odniesieniu do 1m

3  
oleju napędowego,  
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3/ ceny jednostkowej 1m
3
 oleju napędowego z marżą/upustem, 

4/ wartości netto ( bez podatku VAT), wartości podatku VAT i wartości brutto (podatkiem VAT). 
Wykonawca jest zobowiązany obliczyć cenę oferty według poziomu hurtowej ceny największego w Polsce 
producenta paliw płynnych PKN ORLEN w odniesieniu do oleju napędowego – produkt Ekodiesel – 
obowiązującej w dniu 10.04.2018r., (na godz. 10:00) i podawanej na stronie internetowej www.orlen.pl 
(zakładka: „Dla biznesu -> Hurtowe ceny paliw”).

 

8. Podana przez Wykonawcę wartość marży lub upustu będzie wartością stałą obowiązującą w trakcie całego 
okresu trwania umowy dla zadania nr 1 

9. Cena za poszczególne dostawy paliwa, realizowane w trakcie trwania umowy – w zadaniu nr 1 –  będzie 
obliczana według hurtowej ceny jednostkowej 1m

3
 oleju napędowego Ekodiesel, publikowanej na stronie 

internetowej www.orlen.pl w dniu dostawy, powiększona/pomniejszona o ustaloną/ustalony w 
najkorzystniejszej ofercie marżę/upust oraz zawierająca doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. 

10. W II części zamówienia – zadanie nr 2 - cenę oferty dla oleju napędowego należy obliczyć poprzez 
określenie w tabeli zamieszczonej w sekcji IV formularza ofertowego (załącznik nr 2), zgodnie z jej wzorem: 

  1/ hurtowej ceny jednostkowej 1 litra oleju napędowego (hurtowa cena jednostkowa oleju napędowego, 
publikowana za 1 m

3 
musi być przeliczona na 1 litr, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, 

zgodnie z zasadami matematyki) u największego w Polsce producenta paliw płynnych PKN ORLEN, w 
odniesieniu do produktu Ekodiesel dla oleju „standardowego”,  

2/ wysokości marży/upustu Wykonawcy w odniesieniu do 1 litra oleju napędowego,  
3/ ceny jednostkowej jednego litra oleju napędowego z marżą/upustem, 
4/ wartości netto ( bez podatku VAT), wartości podatku VAT i wartości brutto (z podatkiem VAT),. 
Wykonawca jest zobowiązany obliczyć cenę oferty według poziomu hurtowej ceny największego w Polsce 
producenta paliw płynnych PKN ORLEN w odniesieniu do oleju napędowego – produkt Ekodiesel, 
obowiązującej w dniu 10.04.2018r., (na godz. 10:00) i podawanej na stronie internetowej www.orlen.pl.

 

11. Podana przez Wykonawcę wartość marży lub upustu będzie wartością stałą obowiązującą w trakcie 
całego okresu trwania umowy dla zadania nr 2.  

12. Cena za poszczególne dostawy paliwa (tankowania), realizowane w trakcie trwania umowy – w zadaniu nr 
2 – będzie obliczana według hurtowej ceny jednostkowej 1 litra oleju napędowego Ekodiesel, publikowanej 
na stronie internetowej www.orlen.pl w dniu tankowania (hurtowa cena jednostkowa oleju napędowego, 
publikowana za 1 m

3 
musi być przeliczona na 1 litr, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, 

zgodnie z zasadami matematyki), powiększona/pomniejszona o ustaloną w ofercie marżę/upust oraz 
zawierająca doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. 

13. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jego wartość bez 
kwoty od podatku. Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust 3a Pzp stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

Rozdział XVIII 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował, w każdym zadaniu, następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 
1/ kryterium – cena – waga 100%   

3. Oferty będą oceniane punktowo. 
4. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Najwyższa liczba punktów wyznaczy ofertę najkorzystniejszą w zamówieniu. 
6. Oferty na każdą z części będą oceniane oddzielnie. 
7. Dokonując oceny ofert w kryterium „cena” Zamawiający będzie się kierował ceną (łącznie z podatkiem od 

towarów i usług - VAT) za cały przedmiot zamówienia, w poszczególnym zadaniu. 
8. Punkty będą przyznawane (obliczane) według następującego: 

                                       Cn  
                     Pc =   ---------  * 100  
                                 Co       

     gdzie: Pc   - ilość punktów w kryterium: cena; Cn - cena oferty najniższej; Co – cena oferty  badanej  
 

Rozdział XIX 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 
W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako 
najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 
a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik 
b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta 

tych wykonawców zostanie wybrana. 

http://www.orlen.pl/
http://www.orlen.pl/
http://www.orlen.pl/
http://www.orlen.pl/
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Rozdział XX 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział XXI 
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Wzory umów w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki nr 8 i nr 9 do SIWZ, odpowiednio dla 
zadania.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w zakresie: 
1/ konieczności poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej, 
2/ zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, 
3/ zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego, 
4/ wydłużenia umownego terminu realizacji umowy, powstałego w skutek opóźnienia wyboru Wykonawcy.  
5/ innych zmian, jeżeli zmiany te nie są istotne w rozumieniu art. 144, ust. 1e Pzp. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt 2 ppkt 4, Zamawiający dodatkowo dopuszcza 
możliwość wprowadzenia w umowie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w przypadku: 
1/ ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2/ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3/ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
4. Zmiany wymienione w ust. 3 zostaną wprowadzone do umowy tylko wówczas, gdy będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
5. Zmiany postanowień umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego 

przez obie strony umowy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień wynikających wprost z 
załączonego wzoru umowy 

 

Rozdział XXII 
Pouczenia o środkach ochrony przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w 

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

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej, w postaci papierowej, albo w postaci elektronicznej 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. 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 się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

5. 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 Pzp 
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest 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. 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 powyżej 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. 

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania z ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 
10. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie zawrze umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku 

lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. 
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia 
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
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Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się 
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

12. Wykonawcy, który przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przestąpieniu innego Wykonawcy nie później 
niż do czasu otwarcia rozprawy. 

14. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają 
zastosowanie przepisy art. 179 – 198 g Pzp. 

16. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.   
 

Rozdział XXIII 
Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem przepisów wynikających z art. 93 ust. 

4 Pzp. 
6. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.kpts.com.pl . 
 

Rozdział XXIV 
Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych im 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. W sprawach niewymienionych lub nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej podstawie.  

 

Rozdział XXV 
Załączniki do SIWZ 

Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:  
1. Załącznik nr 1 - formularz oferty na część I zamówienia - zadanie nr 1  
2. Załącznik nr 2 - formularz oferty na część II zamówienia - zadanie nr 2 
3. Załącznik nr 3 - wykaz dostaw 
4. Załącznik nr 4 - wykaz środków transportowych (autocystern) 
5. Załącznik nr 5 - wykaz stacji paliw 
6. Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
7. Załącznik nr 7 - wzór informacji, o której mowa w rozdziale XVII pkt 13 SIWZ 
8. Załącznik nr 8 - wzór umowy na część I zamówienia - zadanie nr 1 
9. Załącznik nr 9 - wzór umowy na część II zamówienia - zadanie nr 2 
10. Załącznik nr 10 - jednolity dokument w formacie DOC 
11. Załącznik nr 11 - jednolity dokument w formacie PDF 
12. Załącznik nr 12 - instrukcja wypełnienia jednolitego dokumentu   
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