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Rozdział I
Nazwa Zamawiającego i informacje ogólne
1. Zamawiający:
Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku przy ul. Wienieckiej
39, kod pocztowy 87-800 Włocławek, NIP 888 311 58 16, REGON 341 266 700, BDO nr 000130981,
wpisana dnia 13.04.2012r. do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000417604, kapitał zakładowy 19 079 000 zł
Konto bankowe - do wpłaty wadium: 89 1020 1462 0000 7102 0391 6723.
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00 w dni robocze
1.1. Dane teleadresowe:
 strona internetowa główna prowadzonego postępowania: www.bip.kpts.com.pl
 strona internetowa na której następuje publikacja całej dokumentacji dotyczącej prowadzonego
postępowania, w tym również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz wszelkich innych dokumentów
zamówienia bezpośrednio związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia:
http://www.bip.kpts.com.pl/index.php?id=137&rp=1
 adres e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: biurozarzadu@kpts.com.pl,
 numer telefonu: 571 319 966
2. Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawy oleju napędowego.
3. Numer postępowania-znak:
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
KPTS-ZP-1/D/ON/1/22/81.
4. Publikacja ogłoszenia w Dz.U.UE
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz.U.UE nr 2022/S 112-316715 z dnia 13.06.2022r.
5. Język postepowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – zwane dalej „postępowaniem” - prowadzi się w języku
polskim. Ofertę oraz wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu,
należy składać w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski.
6. Informacje uzupełniające:
6.1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.
6.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia i sposób przeprowadzenia postępowania
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze
zm.). Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym.
2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SWZ oznaczone jest znakiem KPTS-ZP-1/D/ON/1/22/81.
Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z
Zamawiającym.
3. Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem
systemu miniPortal http://miniportal.uzp.gov.pl, platformy ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal. Zamawiający
dopuszcza również możliwość komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sytuacjach opisanych
w dalszej części SWZ.
4. Zamawiający na podstawie art. 139. ust. 1. Ustawy Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert dla ustalenia
najwyżej ocenionej oferty, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
– tzw. „metoda odwrócona”.
Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia publicznego są sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiorników
magazynowych i zbiorników pojazdów Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna,
w okresie 12 miesięcy.
2. Olej napędowy przeznaczony będzie wyłącznie do napędu wysokoprężnych silników w autobusach, pojazdach
ciężarowych, dostawczych i osobowych oraz do innych urządzeń lub maszyn użytkowanych przez KujawskoPomorski 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:
1/ ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2021r.,
poz. 133 ze zm.),
2/ Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie metod badania jakości paliw
ciekłych (Dz.U. z 2017r., poz. 247);
3/ Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680 ze zm.);
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4) właściwych obowiązujących polskich i europejskich norm, w tym normy PN-EN 590+A:2017-06 (Paliwa do
pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody badań).
5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w pkt 4 powyżej.
6. Oferowany olej napędowy może być charakteryzowany przez normy zakładowe producenta, ale o
parametrach jakościowych tożsamych lub lepszych od przedstawionych w normie i rozporządzeniach
przywołanych w pkt. 4 powyżej.
7. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy:
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a) oleju napędowego „standardowego” w ilości 2 381 m do zbiorników magazynowych Zamawiającego.
b) oleju napędowego „standardowego” w ilości 1 018 000 litrów do zbiorników pojazdów Zamawiającego tankowanie pojazdów.
8. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na dwie następujące części, zwane również zadaniami, o
nazwach:
8.1. Dostawy oleju napędowego do zbiorników magazynowych
8.2. Dostawy oleju napędowego do zbiorników pojazdów – tankowanie pojazdów.
9. Każda z części stanowi oddzielny przedmiot zamówienia i w dalszej treści SWZ jest zwana odpowiednio
„częścią I zamówienia” i/lub „zadaniem nr 1” oraz „częścią II zamówienia” i/lub „zadaniem nr 2”.
Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia (zadań) i sposób realizacji, został określony w
rozdziale IV i V SWZ.
10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Składanie ofert częściowych może nastąpić wyłącznie
w zakresie, w jakim zamówienie zostało podzielone na części (zadania).
11. Wykonawca może składać ofertę w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia.
12. Zamawiający wymaga aby w każdym zadaniu udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego
w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych 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%.
13. Podana w pkt 7 litera a) i b) ilość oleju napędowego, w każdym zadaniu, stanowi szacunkowe
zapotrzebowanie Zamawiającego na olej w okresie trwania umowy. Zamawiający może w czasie trwania
umowy zakupić większą lub mniejszą ilość oleju napędowego niż określona z zastrzeżeniem, że
Zamawiający gwarantuje zakupienie oleju napędowego w ilości nie mniejszej niż 70% wielkości
wskazanych w pkt 7, odpowiednio do zadania.
14. Realizacja zakupów oleju napędowego zgodnie z postanowieniem pkt 13 nie będzie stanowiła niewykonania
lub nienależytego wykonania zamówienia (umowy) przez Zamawiającego.
15. Wspólny Słownik Zamówień: kod 09134100 – olej napędowy.
16. Zakres zamówienia obejmuje wszelkie świadczenia ujęte w niniejszej SWZ.
Rozdział IV
Szczegółowy opis części I zamówienia (zadania nr 1) i sposób realizacji
1. Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 1 o nazwie: „Dostawy oleju napędowego do zbiorników
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magazynowych”, jest dostawa oleju napędowego, w łącznej ilości szacunkowej 2 381 m , do zbiorników
podziemnych, znajdujących się na wewnętrznych (zakładowych) stacjach paliw Zamawiającego, w jego
jednostkach organizacyjnych lub terenowych w następujących miejscowościach: 87-800 Włocławek, Dylewo
k/Rypina (87-500 Rypin), 87-400 Golub-Dobrzyń, 88-300 Mogilno, 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 III SWZ pkt 4,
ppkt 3
3. Zestawienie jednostek organizacyjnych i terenowych, o których mowa w pkt 1, ilości zbiorników, ich
pojemności oraz szacunkowe zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie realizacji zamówienia (umowy),
przedstawia poniższa tabela, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z pkt 4.
L.p.

Nazwa jednostki terenowej
i adres zakładowej stacji paliw

Ilość
zbiorników
podziemnych

Pojemność
zbiorników
3
wm

Szacunkowe
zapotrzebowanie
3
na ON w m

Zajezdnia autobusowa,
1
50
876,0
87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39
Zajezdnia autobusowa,
2.
1
10
276,0
Dylewo 50B, 87-500 Rypin
Dworzec autobusowy,
3.
2
10 / 12
300,0
87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Sokołowska 11
Zajezdnia autobusowa,
4.
1
25
485,0
88-300 Mogilno, ul. Kościuszki 17
Zajezdnia autobusowa,
5.
1
25
444,0
88-400 Żnin, ul. Spokojna 7
4. Zamawiający, w trakcie realizacji zamówienia, zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca dostawy oleju
napędowego – zmiana taka może dotyczyć dostawy oleju napędowego do innej zakładowej stacji paliw
Zamawiającego, niewymienionej w tabeli w pkt 3, jednakże wyłącznie w miejscowościach, o których mowa w
pkt. 1.
5. Dostawy oleju napędowego do zbiorników magazynowych Zamawiającego, w jego jednostkach
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organizacyjnych lub terenowych, odbywać się będą specjalistycznymi pojazdami transportowymi Wykonawcy
– autocysternami i na jego koszt. Zamawiający dopuszcza realizację dostaw za pomocą innych podmiotów, z
którymi Wykonawca ma podpisane odpowiednie umowy. Środki transportu tych podmiotów muszą spełniać
wymagania określone w pkt 6, poniżej.
6. 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 (przepływomierza) 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.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć olej napędowy z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów
regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych wg ADR.
8. 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 (ewentualnie) i miejsce dostawy
paliwa oraz osobę upoważnioną do odbioru, Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy mailem, w dni
robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, na wskazany w ofercie
adres 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.
Jeżeli Wykonawca posiada elektroniczny portal umożliwiający składanie zamówień - Zamawiający dopuszcza
możliwość składania zamówień na dostawy oleju napędowego za pośrednictwem takiego portalu, na
podstawie nadanych mu przez Wykonawcę uprawnień dostępu.
9. Dostawy oleju napędowego do zbiorników podziemnych Zamawiającego odbywać się będą wyłącznie w dni
robocze (pn. – pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 7:00 – 15:00.
10. Przed każdą kolejną dostawą zamówionej partii oleju napędowego Wykonawca (podmiot wysyłający) z
chwilą rejestracji przewozu towaru w systemie SENT zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017r. o systemie
monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (tekst jednolity
- Dz. U. z 2021r. poz. 1857 ze zm.), prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres email:
konrad.kedzierski@kpts.com.pl, i andrzej.horst@kpts.com.pl potwierdzenie zgłoszenia przewozu towarów
w systemie SENT zawierające: miejsce dostawy, numer SENT, klucz odbiorcy.
11. Rozładunek dostawy paliwa do zbiorników Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i staraniem
Wykonawcy, pod nadzorem osoby/osób upoważnionych do odbioru ze strony Zamawiającego.
0
12. Dostarczane paliwo będzie odbierane i rozliczane w temperaturze referencyjnej +15 C, według wskazań
atestowanego i legalizowanego licznika pomiarowego zainstalowanego na autocysternie. Urządzenie musi
być wyposażone w czujnik temperatury oraz drukarkę. Wydruk z urządzenia ma zawierać następujące
dane:
0
a) ilość paliwa w temperaturze referencyjnej +15 C,
b) pomiar wskazujący ilość dostarczonego oleju napędowego w temperaturze rzeczywistej wraz ze
wskazaniem tej temperatury.
13. 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 – wymóg
poświadczania za zgodność z oryginałem nie dotyczy dokumentów pochodzących z systemów
teleinformatycznych terminali paliw, baz magazynowych i drukowanych automatycznie (tzw. dokumenty
niesygnowane),
b) wydruk z urządzenia pomiarowego autocysterny wskazujący ilość dostarczonego paliwa w temperaturze
0
rzeczywistej wraz ze wskazaniem tej temperatury oraz ilość paliwa w temperaturze referencyjnej +15 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
0
w składzie dostawcy, gęstość produktu przy temperaturze +15 C, ilość w temperaturze referencyjnej
0
+15 C, numer rejestracyjny autocysterny, datę sporządzenia dowodu wydania.
14. Wielkość jednorazowego zamówienia (pojedynczej dostawy) oleju napędowego Zamawiający ustala na 30
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m z zastrzeżeniem, że punktem odbioru dla tej ilości oleju napędowego może być więcej niż jedna
jednostka organizacyjna lub terenowa Zamawiającego wymieniona w pkt 1 i pkt 3.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli dostarczanego oleju napędowego przy zachowaniu
następujących warunków:
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
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przechowywania.
16. Niezależnie od postanowień wynikających z pkt. 15, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania
kontroli jakości dostarczonego oleju napędowego w okresie trwania umowy poprzez wykonywanie badań w
niezależnym akredytowanym laboratorium, przy zachowaniu następujących wymogów:
1/ próbki paliwa będą pobierane z autocysterny, zgodnie z normą PN-EN ISO 3170:2006 (Ciekłe przetwory
naftowe – Ręczne pobieranie próbek),
2/ próbki będą pobierane w obecności przedstawiciela Wykonawcy do trzech jednakowych naczyń oraz
zabezpieczone plombami Wykonawcy i Zamawiającego. Dwie próbki przeznaczone są dla
Zamawiającego, jedna dla Wykonawcy,
3/ z przeprowadzonych czynności, o których mowa w ppkt 2/ Wykonawca i Zamawiający sporządzają
protokół, który będzie zawierał następujące informacje: opis sposobu i miejsca pobrania próbek (dane
Zamawiającego, nr autocysterny, datę i godzinę pobrania próbek, pojemność pobranych próbek), opis
zaplombowania, zabezpieczenia próbek, datę i godzinę sporządzenia protokołu oraz podpis
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
17. Jeżeli analiza laboratoryjna wykaże, że jakość dostarczonego oleju napędowego jest niezgodna z
dostarczonym świadectwem jakości (atest) lub nie odpowiada wymogom norm i rozporządzeń podanych w
rozdziale III pkt 4 SWZ lub równoważnym, Wykonawca będzie zobowiązany do:
1/ poniesienia kosztów przeprowadzonej analizy laboratoryjnej,
2/ niezwłocznego – najpóźniej w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia wystawienia dokumentu badania usunięcia (wypompowania) na własny koszt całości oleju napędowego znajdującego się w zbiorniku,
oczyszczenia zbiornika i dostarczenia, na własny koszt, oleju napędowego o odpowiedniej jakości.
Jeżeli ilość paliwa wypompowanego jest mniejsza niż ilość paliwa dostarczonego Wykonawca ma
obowiązek dostarczenia paliwa w ilości paliwa dostarczonego. Jeżeli ilość paliwa wypompowanego jest
większa niż ilość paliwa dostarczonego, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć paliwo w ilości
wypompowanej,
3/ 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.
18. Wszelkie koszty związane z dostawą oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego (zakupu, transportu,
rozładunku, itp.) ponosi Wykonawca.
Rozdział V
Szczegółowy opis części II zamówienia (zadania nr 2) i sposób realizacji
1. Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu o nazwie: „Dostawy oleju napędowego do zbiorników pojazdów –
tankowanie pojazdów” jest dostawa oleju napędowego, w łącznej ilości szacunkowej 1 018 000 litrów, do
zbiorników pojazdów Zamawiającego.
2. Zadanie nr 2 obejmuje sukcesywne dostawy oleju napędowego „standardowego” i polegać będzie na
bezgotówkowym tankowaniu zbiorników pojazdów Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy,
znajdujących się w miejscowościach: 87-700 Aleksandrów Kujawski, 87-300 Brodnica, 88-100 Inowrocław,
87-600 Lipno, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, 87-126 Obrowo, 88-200 Radziejów.
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 zgoda Wykonawcy na tankowanie po cenach określonych ofertą i umową.
4. 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”.
5. 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.
6. 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.
7. 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 130 szt. a ilość kart imiennych – na liczbę 6 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.
8. 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.
9. Karty paliwowe, o których mowa w pkt 7 i 8 powyżej, Wykonawca wystawi i dostarczy bezpłatnie.
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10. 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.
11. W trakcie trwania umowy Wykonawca zapewni bezpłatny elektroniczny dostęp do informacji o
dokonywanych transakcjach za pomocą kart paliwowych.
12. Wykonawca musi posiadać co najmniej jedną stację paliw w każdej miejscowości wymienionej w tym
rozdziale w 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 (Dz. U. z 2022r., poz. 988). Stacje paliw Wykonawcy muszą być
dostępne dla Zamawiającego w następujących dniach i godzinach:
- poniedziałek – sobota, godz. 6:00 – 20:00,
- niedziela i święta,
godz. 7:00 – 17:00.
13. 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.
14. 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 obowiązujących norm i rozporządzeń obowiązuje następująca droga
reklamacyjna:
1/ Wykonawca, po pisemnym zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego (dopuszczalna jest forma
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.
2/ 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.
3/ Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze
sądowej.
Wyboru laboratorium badającego jakość paliwa dokonuje Zamawiający.
15. W przypadku gdy Wykonawca posiada własne regulaminy, zasady lub inne opracowane uregulowania
dotyczące warunków wydawania i używania kart paliwowych, Zamawiający dopuszcza możliwość
zaakceptowania takich regulaminów, jednakże wyłącznie w zakresie niesprzecznym z przepisami ustawy
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami określonymi w niniejszej SWZ
i umowie dla przedmiotowego postępowania. Stosowną informację, w brzmieniu określonym powyżej,
Zamawiający może po rozstrzygnięciu postępowania, na żądanie Wykonawcy, na podstawie zapisów
rozdziału XXIII, pkt 2, ppkt 6 SWZ, wprowadzić do umowy (załącznik nr 6 do SWZ) modyfikując § 19 tej
umowy.
Rozdział VI
Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
Zamawiający w postępowaniu, w każdym zadaniu, nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
Rozdział VII
Termin wykonania zamówienia
1. Umowy na sukcesywne dostawy oleju napędowego, w każdym zadaniu, zostaną zawarte na okres 12
miesięcy i obowiązywać będą od dnia 01.09.2022r. do dnia 31.08.2023r.
2. Przedłużenie okresu trwania umowy jest możliwe z powodów i na warunkach określonych w rozdziale XXIII
pkt 2, ppkt 4 i pkt 3.
Rozdział VIII
Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Podwykonawcy
1. Udział w postępowaniu
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym rozdziale,
b) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ
2. Warunki udziału w postępowaniu
2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
3. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców:
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3.1. W zakresie warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, o którym mowa w pkt 2.1.
litera a) Zamawiający nie stawia żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny
- dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2
3.2. Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2.1. litera b), jeżeli wykaże, że:
a) posiada ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021, poz. 716 ze zm.)
- dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2
b) posiada ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą – tylko w przypadku gdy Wykonawca
jest importerem paliw i będzie dostarczał, w ramach niniejszego postępowania (umowy), olej
napędowy pochodzący z importu.
- dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2.
3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa pkt 2.1.
litera c), jeżeli wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:
- dla zadania nr 1 – 3 000 000,00 PLN,
- dla zadania nr 2 – 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:
- dla zadania nr 1 – 500 000,00 PLN.
- dla zadania nr 2 – 200 000,00 PLN
3.4. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o
którym mowa w pkt 2.1. litera d), jeżeli wykaże, że:
3.4.1. Zadanie nr 1:
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
14 000 000,00 PLN brutto (z podatkiem VAT), przy czym Zamawiający wymaga aby dostawy o
tej wartości zostały wykonane lub są wykonywane w ramach jednej umowy czy kontraktu (dla
jednego odbiorcy) w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.
b) dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu 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,
3.4.2. Zadanie nr 2
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 6 000 000,00 PLN brutto (z podatkiem VAT),
przy czym Zamawiający wymaga aby dostawy o tej wartości zostały wykonane lub są
wykonywane w ramach jednej umowy czy kontraktu (dla jednego odbiorcy) w okresie nie
dłuższym niż 12 miesięcy.
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 V, pkt 2 i wymaganiami określonymi
w rozdziale V SWZ,
- system umożliwiający bezgotówkowe tankowanie zbiorników pojazdów z a pomocą kart
paliwowych,
- przedstawi 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 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie stawia żadnych wymagań,
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b) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
- każdy Wykonawca musi posiadać koncesję lub koncesje, o których mowa w tym rozdziale w pkt
3.2. litera a) i litera b), odpowiednio do zadania
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Wykonawcy muszą łącznie spełnić warunki, o których mowa w tym rozdziale w pkt 3.3. litera a) i
litera b), odpowiednio do zadania
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykonanie dostaw oleju napędowego (zadanie nr 1 i nr 2) - Wykonawcy muszą łącznie spełniać ten
warunek, odpowiednio do zadania,
- pojazdy transportowe do przewozu paliwa – autocysterny (zadanie nr 1) – Wykonawcy muszą
łącznie spełniać ten warunek,
- stacje paliw (zadanie nr 2) - Wykonawcy muszą łącznie spełniać ten warunek,
- system umożliwiający bezgotówkowe tankowanie zbiorników pojazdów z a pomocą kart
paliwowych (zadanie nr 2) – każdy z Wykonawców musi oddzielnie spełniać ten warunek
- opis funkcjonowania systemu elektronicznych kart paliwowych oraz dostęp do informacji o
dokonywanych transakcjach za pomocą kart paliwowych (zadanie nr 2) - każdy z Wykonawców
musi oddzielnie spełniać ten warunek,
5. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie o charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa,
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ) lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5.2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 5.1. musi potwierdzać, że
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do
tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
5.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4,
Ustawy Pzp oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który
polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten
nie ponosi winy.
5.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
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, jeżeli są znani. Stosowną informację Wykonawca
zamieszcza w formularzu oferty.
6.2. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za działania i zaniechania takiego podmiotu jak za własne.
6.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
6.4. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w
trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania informacji na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
6.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
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Rozdział IX
Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
1. Zamawiający wykluczy z postępowania, w każdym zadaniu, Wykonawcę:
1/ będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559, 2054 i 2120),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu
popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności
dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2/ jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt.1
3/ wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że
Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;,
4/ wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
5/ jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z
innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6/ jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z
Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
7/ który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp, chyba że
Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
8/ w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub
sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on
w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury.
2. Niezależnie od postanowień wynikających z pkt 1, Zamawiający, w każdym zadaniu, wykluczy:
1/ na podstawie art. 7, ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz.U. z 2022r., poz. 835), Wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego,
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b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący
taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
2/ Wykonawcę na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w
brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr
833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację
na Ukrainie.
Zgodnie z art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w
brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego
wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie
zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i
14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b) e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE
na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w
ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem
podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub
podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych,
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia
3. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu w
przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art.
108 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo
wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy Pzp.
4. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1/ w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2 Ustawy Pzp, na okres 5 lat od dnia
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym
wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2/ w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 Ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa
w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Ustawy Pzp,
na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;
3/ w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, na okres, na jaki został prawomocnie
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
4/ w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, na okres 3 lat od
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
5/ w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia;
6/ w przypadku, o którym mowa w art. 7, ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, na okres trwania okoliczności określonych w tym artykule.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109
ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1/ naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2/ wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3/ podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
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a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe
postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych
regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5, są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte
przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
zamawiający wyklucza Wykonawcę.
Rozdział X
Podmiotowe środki dowodowe, jednolity europejski dokument zamówienia, pozostałe dokumenty
i oświadczenia wymagane w postępowaniu oraz formy i terminy ich składania
Sekcja I. Do oferty Wykonawca dołącza:
1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.
W przypadku polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu - wzór zobowiązania
stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
2.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Wykonawca składa odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
2.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w ofercie dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2.3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww.
dokumentów, Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy.
Powyższy wymóg ma zastosowanie do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
3. Oświadczenie potwierdzające, że udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w
wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych 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% - składane przez
Wykonawcę w celu wykazania braku podstaw do odrzucenia oferty, o którym mowa w rozdziale XV SWZ.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, zawarte jest w formularzu oferty na każde zadanie (sekcja VIII
każdego formularza).
Sekcja II. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona,
składa w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 10 dni, następujące
dokumenty:
1. Jednolity europejski dokument zamówienia (dalej zwany „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”) –
oświadczenie w tej formie i w zakresie określonym niniejszą SWZ, aktualne na dzień składania. Wzór
dokumentu stanowi załącznik nr 3 do SWZ
1.1. Na podstawie art. 139 ust. 2 Ustawy Pzp Zamawiający żąda oświadczenia JEDZ wyłącznie od
Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
1.2. JEDZ należy wypełnić, odrębnie dla każdego zadania.
1.3. W celu wypełniania JEDZ-a Wykonawca może posługiwać się serwisem poświęconym JEDZ
dostępnym
pod
adresem
internetowym:
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=pl.
1.4. Zamawiający w celu ułatwienia Wykonawcy prawidłowego uzupełnienia dokumentu JEDZ, załącza do
niniejszej SWZ wzór JEDZ-a w wersji edytowalnej, z instrukcją odnoszącą się do wypełnienia
dokumentu w nim zawartą (załącznik nr 3 do SWZ).
1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W tym przypadku JEDZ potwierdza spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.6. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca
przedstawia także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
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Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
1.7. JEDZ, odpowiednio do zadania, należy uzupełnić w następującym zakresie:
a) informacji na temat Wykonawcy i jego przedstawicieli (Część II, sekcja A i B),
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - informacje o częściach
zamówienia, które zostaną zrealizowane przez każdego z Wykonawców (Część II, sekcja A),
c) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 118 Ustawy Pzp, informację o tych podmiotach (Część II, sekcja C),
d) informacje o podwykonawcach, na których zdolnościach Wykonawca nie polega (Część II, sekcja
D),
e) oświadczenia i informacje dla potwierdzenia braku istnienia podstaw wykluczenia wskazanych w
SWZ - Część III:
1.8 Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postepowaniu
Wykonawca w oświadczeniu JEDZ składa następujące informacje:
a) Część III, sekcja A - w zakresie przestępstw, których dotyczy przesłanka ustawowa z art. 108 ust. 1
pkt 1) lit. a) – g) Ustawy Pzp i art. 108 ust. 1 pkt 2) Ustawy Pzp,
b) Część III, sekcja B - w podsekcji dotyczącej płatności podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne w odniesieniu do przesłanki wykluczenia określonej w art. 108 ust. 1 pkt 3) Ustawy Pzp i
art. 109 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp;
c) Część III, sekcja C - w podsekcji odnoszącej się do znajdowania się w sytuacji bankructwa,
prowadzenia postępowania upadłościowego (…) w odniesieniu do przesłanki wykluczenia
określonej w art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp; w podsekcji odnoszącej się do informacji o
porozumieniach mające na celu zakłócenie konkurencji w odniesieniu do przesłanki wykluczenia
określonej w art. 108 ust. 1 pkt 5) Ustawy Pzp; w podsekcji odnoszącej się do doradzania instytucji
zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź zaangażowaniu w inny sposób w
przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia w odniesieniu do przesłanki wykluczenia
określonej w art. 108 ust. 1 pkt 6) Ustawy Pzp;
d) Część III, sekcja D dotycząca krajowych podstaw wykluczenia w zakresie przestępstw, których
dotyczy przesłanka ustawowa z art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. g) Ustawy Pzp i art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy
Pzp, oraz przesłanka ustawowa z art. 108 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp tj. prawomocne orzeczenie
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; (zakaz orzekany jest wobec podmiotu zbiorowego w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz.
724 i 933), a wobec osoby fizycznej w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania karnego);
e) Część IV Sekcja B pkt 5 – informacja potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na wymaganą sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia, w zależności od zadania,
f) Część IV Sekcja B pkt 6 - Informacja potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową Wykonawcy na wymaganą kwotę, odpowiednio do zadania,
g) Część IV Sekcja C pkt 1b - oświadczenia w postaci wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane. Zamawiający wymaga aby dostawy zostały wykonane lub są wykonywane w ramach
jednej umowy czy kontraktu (dla jednego odbiorcy) w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy o
wartości:
- zadanie nr 1 - co najmniej 14 000 000,00 PLN brutto (z podatkiem VAT),
- zadanie nr 2 - co najmniej 6 000,000,00 PLN brutto (z podatkiem VAT),
h) Część IV Sekcja C pkt 9
- informacja potwierdzająca dysponowanie środkami transportowymi do przewozu oleju
napędowego ( autocysterny) – dotyczy zadania nr 1
- informacja potwierdzające posiadanie stacji paliw w miejscowościach zgodnie z rozdziałem V pkt
2 SWZ – dotyczy zadania nr 2
- informacja potwierdzająca posiadanie przez Wykonawcę systemu bezgotówkowego tankowania
zbiorników pojazdów, o którym mowa w rozdziale V pkt 5 i 6 SWZ – dotyczy zadania nr 2
- krótki opis funkcjonowania systemu bezgotówkowego tankowania paliwa – dotyczy zadania nr 2
2. Ważna koncesja na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2021r., poz. 716, ze zm.),
3. Ważna koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą – tylko w przypadku, gdy Wykonawca jest
importerem paliw i będzie dostarczał, w ramach niniejszego zamówienia, olej napędowy pochodzący z
importu.
4. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3
miesiące przed jej złożeniem, na kwotę:
a) 3 000 000,00 PLN - dla zadania nr 1
b) 1 500 000,00 PLN - dla zadania nr 2
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5. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia w
wysokości:
a) 500 000,00 PLN - dla zadania nr 1
b) 200 000,00 PLN - dla zadania nr 2
6. Dowody określające czy dostawy wymienione w części IV sekcja C pkt 1b JEDZ, odpowiednio do zadania,
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – dotyczy zadania nr 1 i
zadania nr 2
7. Wykaz stacji paliw należących do Wykonawcy w miejscowościach, o których mowa w rozdziale V, pkt 2
SWZ, zawierający adresy stacji oraz ich oznaczenia (jeżeli stacja posiada oznaczenie) – dotyczy tylko
zadania nr 2.
Wzór wykazu stacji paliw stanowi załącznik nr 5 do SWZ,
8. Opis funkcjonowania systemu elektronicznych kart paliwowych oraz sposobu, w jaki Zamawiający
uzyska dostęp do informacji o dokonywanych transakcjach za pomocą kart paliwowych – dotyczy tylko
zadania nr 2.
Zamawiający nie zamieszcza wzoru dotyczącego sporządzenia tego dokumentu. Wykonawca podaje
wymaganą informację wg. własnego wzoru
9. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka karnego,
– sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
10. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (tekst jednolity - Dz. U. z 2021r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę
częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
11. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
12. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania
ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
13. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
14. Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na
Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia
(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi
sytuację na Ukrainie. oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835).
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
15. Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k
Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem
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Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. oraz art. 7 ust. 1
Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835) –
oświadczenie składane tylko wówczas, gdy Wykonawca korzysta z zasobów udostępnianych mu przez inny
podmiot.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
Sekcja III . Odstąpienia od wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1. Zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp Zamawiający odstępuje od żądania złożenia:
1/ oddzielnego dokumentu w postaci wykazu dostaw, dla każdego zadania,
2/ oddzielnego dokumentu w postaci wykazu środków transportowych - autocystern, przystosowanych
do przewozu paliwa (oleju napędowego) – dotyczy zadania nr 1
3/ oddzielnego dokumentu w postaci informacji o posiadaniu systemu do bezgotówkowego
tankowania zbiorników pojazdów na pomocą kart paliwowych – dotyczy zadania nr 2,
gdyż podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie lub informacja, których treść odpowiada
zakresowi oświadczenia JEDZ.
Sekcja IV. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w sekcji II pkt 9 – składa informację z
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa sekcji II pkt 9 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
b) zaświadczenia, o którym mowa w sekcji II pkt 11, zaświadczenia albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, o których mowa w sekcji II pkt 12, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego
lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w sekcji II pkt 13 –
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on
w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w sekcji IV pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) Ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp, zastępuje się je
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienia dotyczące daty wystawienia
dokumentów stosuje się odpowiednio.
Sekcja V. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące podmiotów udostępniających zasoby.
1. W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w sekcji II, Wykonawca, który polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby
na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, składa:
a) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w sekcji II pkt 9 oraz pkt 11 – 13, dotyczące tych
podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z
postępowania. Do podmiotów udostępniających zasoby mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia zawarte w sekcji IV stosuje się odpowiednio;
b) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w sekcji II pkt 2 – 8, odpowiednio do udostępnianych
zasobów.
Sekcja VI. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
1. W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w sekcji II, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, składają podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w sekcji II:
a) punkty od 2 do 8 - odpowiednio Wykonawca (Wykonawcy) który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie
i na zasadach opisanych w Rozdziale VIII SWZ, w zależności od zadania,
b) punkty od 9 do 14 - każdy z nich odrębnie.
Sekcja VII. Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów
1. Ofertę oraz JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (art. 63 ust. 1 Ustawy Pzp).
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2. Oferty, oświadczenie JEDZ, podmiotowe środki dowodowe, w tym zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu
udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2021., poz. 2070), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 2, przekazywane w postępowaniu
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 tej ustawy.
4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2020r. poz. 1913 ze zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym
przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym
zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”,
zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi
podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej.
8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w
pkt 7 powyżej, dokonuje w przypadku:
a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do
reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich
dotyczą;
b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia;
c) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w
pkt 7, może dokonać również notariusz.
10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 7 - 9 oraz pkt 12 - 14, należy rozumieć dokument
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie
się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez
upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4
Ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,
niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w
postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w
12 powyżej, dokonuje w przypadku:
a) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych
środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
b) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub
zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia;
c) pełnomocnictwa – mocodawca.
14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w
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pkt 12 może dokonać również notariusz.
15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
16. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w sekcji II, aktualne na
dzień ich złożenia.
17. 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 podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
18. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie
są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
19. Jeżeli złożony przez Wykonawcę JEDZ, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub
dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
20. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
21. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub
dokumentów, o których mowa w sekcji II pkt 13, pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych lub dokumentów.
22. 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.
23. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia JEDZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów
lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający
wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
chyba że:
a) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie
b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
24. W przypadku, gdy dla wymaganego oświadczenia, informacji lub innego dokumentu Zamawiający nie
określił wzoru – Wykonawca sam sporządza odpowiedni dokument według własnego wzoru.
Rozdział XI
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie
oświadczeń i dokumentów
1. Informacje ogólne:
1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem systemu miniPortal
http://miniportal.uzp.gov.pl , platformy ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
1.2. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Stanisław
Jastrzębski.
1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na platformie ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane
zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
1.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przekazywanych przy użyciu
ePUAP, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
1.6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
Identyfikator Zamawiającego w ePUAP: kptssa
Nazwa Zamawiającego w ePUAP: KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY
SPÓŁKA AKCYJNA
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń i
dokumentów.
2.1. Oferty, oświadczenia JEDZ, wszelki inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego
na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem postępowania (znakiem): KPTS-ZP-1/D/ON/1/22/81.
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4.

5.
6.
7.

2.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, z
adresem e-mail: biurozarzadu@kpts.com.pl – z wyłączeniem składania ofert i wszelkich
dokumentów składanych wraz z ofertą.
2.3. Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2.2. adres e-mail, może obejmować
składanie oświadczeń JEDZ oraz pozostałych dokumentów (wykazy, informacje, oświadczenia,
zaświadczenia, opisy, odpisy, informacje i inne) składanych na wezwanie Zamawiającego, o którym
mowa w rozdziale X, sekcja II SWZ, i terminie tam określonym.
2.4. Zamawiający wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, przyjmuje w godzinach urzędowania t.j. od godz. 7:00 do godz.
15:00 w dni robocze.
2.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.
2.6. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu
Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) określa:
1/ dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny
plik z podpisem. Wówczas Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
2/ wymagania sprzętowo – aplikacyjne
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, lub lepszej klasy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux; lub
ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program odczytujący pliki .pdf.
3/ dopuszczalne formaty sporządzania informacji i dokumentów przekazywanych w postępowaniu;
a) formaty: pdf., excel., doc., docx, zip
- przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf,
b) pliki o wielkości do 150 MB,
4/ informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) plik załączony przez Wykonawcę na pośrednictwem systemu miniPortal i platformy ePUAP i zapisany,
nie jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po jego odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie
terminu składania ofert, za pomocą otrzymanego klucza
b) czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w
którym zostanie potwierdzone złożenie oferty lub innego dokumentu przez Wykonawcę.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem
terminu składania ofert.
Uwaga:
W celu skrócenia czasu przygotowania odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści SWZ Zamawiający prosi,
aby Wykonawcy zwracając się do Zamawiającego w sprawie udzielenia wyjaśnień wysyłali również treść
pytań w wersji elektronicznej edytowalnej.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść SWZ, zgodnie z zasadami określonymi w art. 137 Ustawy Pzp. Dokonaną zmianę Zamawiający
zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Rozdział XII
Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:
1/ dla zadania nr 1 – 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100 PLN),
2/ dla zadania nr 2 – 130 000,00 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy 00/100 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 według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1/ pieniądzu;
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2/ gwarancjach bankowych;
3/ gwarancjach ubezpieczeniowych;
4/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r., poz. 299 ze zm.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank PKO BP, nr konta: 89 1020 1462 0000 7102 0391 6723.
Kopie polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 2 – 4
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
8. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium za spełniony, jeżeli:
1/ przed upływem terminu składania ofert rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium
- przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu;
2/ dokument wadium będzie zawierał co najmniej elementy wymienione w pkt 9 poniżej i jego oryginał
zostanie złożony zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 6, przed upływem terminu składania ofert - w
przypadku wadium w formie innej niż pieniężna.
9. Dokument wadium winien zawierać co najmniej następujące elementy:
1/ nazwę i dokładny adres gwaranta (poręczyciela),
2/ określenie nazwy postępowania , dla którego wystawiany jest dokument, z podaniem numeru
postępowania oraz części zamówienia (zadania), na którą wadium zostało złożone
3/ zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do nieodwołalnej i bezwarunkowej, na pierwsze żądanie, wypłaty
beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości ustalonego
wadium, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp,
4/ zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłacenia pełnej kwoty wadium w terminie nie dłuższym niż 30
dni licząc od otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty,
5/ okres ważności wadium - który musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w SWZ,
6/ wskazanie, że do rozstrzygania wszelkich sporów zastosowanie będzie miało prawo polskie,
7/ wskazanie, że wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego (Beneficjenta).
10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia
jednej z okoliczności:
1/ upływu terminu związania ofertą;
2/ zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3/ unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium
Wykonawcy:
1/ który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2/ którego oferta została odrzucona;
3/ po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza;
4/ po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność
unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
12. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 11, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z
Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa
w dziale IX Ustawy Pzp.
13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę.
14. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub
poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji
lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta
lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1/ Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Ustawy Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych
środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1
Ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, innych dokumentów lub
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Ustawy
Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej;
2/ Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli zabezpieczenie było
wymagane;
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3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
16. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złoży wniosek o zwrot wadium w
przypadku o którym mowa w pkt 11 ppkt 3/ zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy
Pzp.
17. 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.
Rozdział XIII
Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 12.10.2022r.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,
Zamawiający, przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie
okresu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Rozdział XIV
Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca składa ofertę oraz dokumenty z nią wymagane, za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również przez
system miniPortal. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla
Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób
złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Regulaminie korzystania z miniPortal”.
3. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa pełnomocnictwo.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, a także ofert, które nie obejmują
wykonania całego przedmiotu zamówienia w zakresie danej części przedmiotu zamówienia (zadania).
5. 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).
6. Wykonawca może składać ofertę w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia, z tym że na
poszczególne części zamówienia składa odrębne oferty.
7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na część I zamówienia (zadanie nr 1) i/lub jedną ofertę na część II
zamówienia (zadanie nr 2), z zastrzeżeniem wyjątku określonego w art. 249 Ustawy Pzp.
8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców.
9. Oferta powinna zawierać:
1/ wypełniony formularz ofertowy, odpowiednio do zadania
2/ dokumenty, o których mowa w rozdziale X, sekcja I SWZ:
3/ zastrzeżenie dotyczące informacji lub dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli
dotyczy.
10. Wzory załączników do SWZ powinny zostać wypełnione i złożone przez Wykonawcę, bez dokonywania
jakichkolwiek zmian ich treści. Dopuszcza się możliwość przygotowania i złożenia przez Wykonawcę
załączników, o których mowa w niniejszej SWZ, w innej – zgodnej formie.
11. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty i załączników była kolejno ponumerowana.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
14. Wykonawca może wskazać w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec, że
nie mogą być one udostępniane. Wówczas Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Takie informacje nie będą ujawniane. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 225, ust. 5 Ustawy Pzp .
15. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnice przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w
osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa - nie ujawniać”.
16. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na
miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na
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miniPortalu.
17. Wykonawca, po upływie terminu do składania ofert, nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.
18. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty/ofert ponosi Wykonawca.
Rozdział XV
Odrzucenie oferty na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4 Pzp
Niezależnie od innych, obowiązujących w Ustawie Pzp, przesłanek do odrzucenia oferty, Zamawiający odrzuci
ofertę, w której udział produktów, w tym oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci
telekomunikacyjnych 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 XVI
Termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert
1. Termin składania ofert na zadanie nr 1 i zadanie nr 2 upływa w dniu 15.07.2022r. o godz. 10:00.
2. Po upływie terminu składania ofert, dodanie oferty (załączników) nie będzie możliwe.
3. Otwarcie złożonych ofert na zadanie nr 1 i zadanie nr 2 nastąpi w dniu 15.07.2022r. o godz. 11:00, poprzez
użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i
otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający
poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1/ nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2/ cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
7. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia
ofert zostanie podana cena napisana słownie.
8. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną po terminie składania ofert.
Rozdział XVII
Opis sposobu obliczania ceny
Sekcja A. Opis sposobu obliczania ceny – wspólny dla części I i części II zamówienia (zadanie nr 1 i
zadanie nr 2
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. Zgodnie z art. 225 ust. 1 Ustawy 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.
Sekcja B. Opis szczegółowy sposobu obliczania ceny dla części I zamówienia (zadanie nr 1)
1. W tym zadaniu cenę oferty dla oleju napędowego należy obliczyć poprzez określenie w tabeli zamieszczonej
w sekcji IV formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ), zgodnie z jej wzorem:
3
1/ hurtowej ceny jednostkowej 1m oleju napędowego u największego w Polsce producenta paliw płynnych
PKN ORLEN, w odniesieniu do produktu Ekodiesel dla oleju „standardowego”,
3
2/ wysokości marży/upustu Wykonawcy w odniesieniu do 1m oleju napędowego,
3
3/ ceny jednostkowej 1m 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 01.07.2022r., (na godz. 10:00) i podawanej na stronie internetowej www.orlen.pl
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(zakładka: „Dla biznesu -> Hurtowe ceny paliw”).
2. Podana przez Wykonawcę wartość marży lub upustu będzie wartością stałą obowiązującą w trakcie całego
okresu trwania umowy w tym zadaniu.
3. Cena za poszczególne dostawy paliwa, realizowane w trakcie trwania umowy, w tym zadaniu, będzie
3
obliczana według hurtowej ceny jednostkowej 1m 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.
Sekcja C. Opis szczegółowy sposobu obliczania ceny dla części II zamówienia (zadanie nr 2)
1. W tym zadaniu cenę oferty dla oleju napędowego należy obliczyć poprzez określenie w tabeli zamieszczonej
w sekcji IV formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ), zgodnie z jej wzorem:
1/ hurtowej ceny jednostkowej 1 litra oleju napędowego (hurtowa cena jednostkowa oleju napędowego,
3
publikowana za 1 m 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 01.07.2022r., (na godz. 10:00) i podawanej na stronie internetowej www.orlen.pl.
(zakładka: „Dla biznesu -> Hurtowe ceny paliw”).
2. Podana przez Wykonawcę wartość marży lub upustu będzie wartością stałą obowiązującą w trakcie całego
okresu trwania umowy w tym zadaniu..
3. Cena za poszczególne dostawy paliwa (tankowania), realizowane w trakcie trwania umowy, w tym zadaniu,
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,
3
publikowana za 1 m 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.
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 wzoru:
Cn
Pc = --------- * 100
Co
gdzie: Pc - ilość punktów w kryterium: cena; Cn - cena oferty najniższej; Co – cena oferty badanej
Rozdział XIX
Ocena i badanie ofert
1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w Ustawie Pzp.
2. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
1/ oczywiste omyłki pisarskie,
2/ oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3/ inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3/, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na
wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w
wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
1/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz
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nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania
działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,
2/ Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający będzie uprawniony do dokonania ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w
postępowaniu Wykonawców albo do unieważnienia postępowania.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - Zamawiający, dla celów zastosowania kryterium ceny
doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek
rozliczyć. Wykonawca składający taką ofertę, ma obowiązek:
1/ poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego;
2/ wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do
powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty
podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.
Rozdział XX
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa, na każde zadanie, zawarta zostanie w terminie wynikającym z art. 264 Ustawy Pzp.
2. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, przed
podpisaniem umowy:
a) wskazuje osoby umocowane do zawarcia umowy
b) przedstawia pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
c) przedkłada Zamawiającemu umowę (umowy) regulującą współpracę Wykonawców, którzy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia (termin, na jaki jest zawarta umowa regulująca współpracę nie
może być krótszy niż termin realizacji zamówienia na podstawie niniejszej SWZ), jeżeli oferta tych
Wykonawców zostanie wybrana.
Rozdział XXI
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia
publicznego
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XXII
Zaliczki
Zamawiający na poczet wykonania przedmiotu zamówienia nie przewiduje udzielenia zaliczki.
Rozdział XXIII
Umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wzory umów w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki nr 9 i nr 10 do SWZ, 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 lub Zamawiającego,
3/ zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego,
4/ wydłużenia umownego terminu realizacji umowy dotyczącej niniejszego postępowania - powstałego w
skutek opóźnienia wyboru Wykonawcy w kolejnym, następnym postępowaniu o udzielenie zamówienia na
dostawy oleju napędowego,
5/ zmiany miejsca dostawy oleju napędowego – zmiana taka może dotyczyć dostawy oleju napędowego, w
zadaniu nr 1, do zakładowej stacji paliw Zamawiającego w innej, niewymienionej w umowie, jednostce
organizacyjnej lub terenowej Zamawiającego z zachowaniem uwarunkowań określonych w rozdziale IV
pkt 4 SWZ,
6/ innych zmian, jeżeli zmiany te nie mają charakteru zmiany istotnej w rozumieniu art. 454 Ustawy 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 zmiany:
1/ stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2/ 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/ zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4/ zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
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ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych.
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 lub aneksu w
formie elektronicznej, opatrzonych podpisami obu stron umowy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
postanowień wynikających wprost z załączonego wzoru umowy.
Rozdział XXIV
Pouczenia o środkach ochrony przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX
Ustawy Pzp - wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione
w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 Ustawy Pzp.
Rozdział XXV
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego i zawarciem umowy
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.
Szczegóły tego dotyczące znajdziecie Państwo poniżej.
I.

Administrator danych osobowych
My, Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą we Włocławku przy ul. Wienieckiej
39, 87-800 Włocławek, nr telefonu: 54 230-90-20, adres e-mail: biurozarzadu@kpts.com.pl jesteśmy
Administratorem Państwa danych osobowych.

II.

Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Państwo mogą się skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przeze-mail: iod@kpts.com.pl lub pisemnie
na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III.

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
 w celu umożliwienia udziału w postępowaniu i jego przeprowadzenia, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych (art. 6, ust. 1, lit. c RODO), a w razie wyboru Państwa oferty, także w
celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6, ust. 1, lit. b RODO).

IV.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych. (tekst jednolity - Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.)
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z ustawy 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy.
W przypadku zawarcia umowy, której stroną Państwo będą, Państwa dane osobowe będą
przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych
dotyczących umowy, tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin
płatności podatku a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, do dochodzenia których
konieczne jest dysponowanie danymi.
Państwa prawa
Przysługuje Państwu:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

V.

VI.
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Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w
zakresie niezgodnym z ustawą,
 prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania,
 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b RODO.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Nie przysługuje Państwu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c RODO,
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. c RODO.
VII.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Rozdział XXVI
Postanowienia końcowe
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem przepisów wynikających z art. 261
Ustawy Pzp.
5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych im
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
6. W sprawach niewymienionych lub nieuregulowanych niniejszą SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej podstawie. .
7. Jeżeli Wykonawca w zamówieniu przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące i nie
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO – wówczas Wykonawca składa oświadczenie zawarte w sekcji X formularza oferty, pkt 12, w
przeciwnym wypadku treści oświadczenia Wykonawca nie składa – dokonuje przekreślenia treści tego oświadczenia.
Rozdział XXVII
Załączniki do SWZ
Niżej wymienione załączniki do SWZ stanowią jej treść:
1. Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty na część I zamówienia (zadanie nr 1)
2. Załącznik nr 2 - wzór formularza oferty na część II zamówienia (zadanie nr 2)
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia JEDZ wraz z instrukcją jego wypełnienia
4. Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby
5. Załącznik nr 5 - wzór wykazu stacji paliw
6. Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia
13.04.2022r. oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym
rozporządzeniem 2022/576
8. Załącznik nr 8 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. oraz art. 5k
rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576
9. Załącznik nr 9 - wzór umowy na część I zamówienia (zadanie nr 1)
10. Załącznik nr 10 - wzór umowy na część II zamówienia (zadanie nr 2)
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