Znak postępowania: ZP 1/PKS/2021

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna
ul. Ofiar Katynia 30
37-450 Stalowa Wola

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 376 ust. 1 pkt 1 ustawy
z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) –
dalej ustawą Pzp na dostawy na zadanie pn.

„Sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw na potrzeby
PKS w Stalowej Woli S.A.”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem
internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl oraz platformy dostępnej pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal

Stalowa Wola, 29.10.2021 r.
Zatwierdzam:
Prezes Zarządu
PKS w Stalowej Woli S.A.
Tadeusz Bąk

I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Zamawiającego:
Adres Zamawiającego:
Kod Miejscowość:
Kraj:
Telefon:
NIP:
REGON:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:
Dni i godziny urzędowania:
II.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Stalowej Woli Spółka Akcyjna
ul. Ofiar Katynia 30
37-450 Stalowa Wola
Polska
+48 15 842 58 11 wew. 50
865-000-36-80
000617054
www.pksstwola.com.pl
Sekretariat@pksstwola.com.pl
poniedziałek-piątek 7.00 - 15.00

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia
30, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092455,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP 1/PKS/2021,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
• W sprawie ochrony danych osobowych z nami można się skontaktować w następujący
sposób: e-mail: iodo@pksstwola.com.pl, telefon 15 842 58 11 lub pisemnie na adres naszej
siedziby, wskazany powyżej;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
• Jednocześnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony
osób i mienia, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt. c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na terenie siedziby Administratora
monitoring wizyjny;

• Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są

upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych, jak również podmioty upoważnione
na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
• Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający
21 dni od dnia nagrania, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich
odtworzenie, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub mogą
stanowić dowód w takim postępowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do
czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
• posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO***;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony
danych osobowych
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
III.
1.

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w związku i na potrzeby działalności
sektorowej zamawiającego, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 4, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 376 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
aktami wykonawczymi do ustawy Pzp oraz na podstawie niniejszej Specyfikacji Warunków
Zamówienia, zwaną w dalszej części SWZ.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury
odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 oraz 4 ustawy Pzp. Zamawiający najpierw

dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy,
którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości żądania oświadczenia, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwanej dalej
SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
5. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia przekracza progi unijne o jakich mowa
w art. 3 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
12. Zamawiający wyznacza termin składania ofert o 5 dni krótszy niż 35 dni zgodnie z art. 138
ust. 4 ustawy Pzp – składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
IV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw PKS w Stalowej
Woli S.A. zlokalizowanych w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Portowego Wzgórza 25d
oraz w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 30.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ zostaną odrzucone.
Zakres zamówienia określony jest w następujący sposób:
2.1. Sukcesywna dostawa paliw do następujących Stacji Paliw:
1) Stacja Paliw PKS w Stalowej Woli S.A. zlokalizowana w Janowie Lubelskim przy

ul. Bohaterow Porytowego Wzgorza 25d - zwana dalej Obiektem I:
wyposazona w zbiorniki:
- 2 zbiorniki podziemne na Pb 95 o pojemnosci 20.200 dm³ kazdy,
- 1 zbiornik podziemny na Pb 98 o pojemnosci 9.800 dm³,
- 2 zbiorniki podziemne na ON o pojemnosci 1 x 20.000 dm³ i 1 x 19.570 dm³,
- 1 zbiornik podziemny na olej napędowy grzewczy o pojemnosci 9.950 dm³;
2) Stacja Paliw PKS w Stalowej Woli S.A. zlokalizowana w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia

30 - zwana dalej Obiektem II:
wyposazona w zbiorniki:
- 1 zbiornik podziemny na Pb 95 o pojemnosci 10.000 dm³,
- 3 zbiorniki podziemne na ON o pojemnosci 2 x 20.000 dm³ i 1 x 10.000 dm³
- 1 zbiornik podziemny na olej napędowy grzewczy o pojemnosci 10.000 dm³.

2.2 Minimalna wielkość planowanych zamówień paliw:
Ekologiczny olej napędowy - standard
Benzyna bezołowiowa Pb 95
Benzyna bezołowiowa Pb 98
Olej napędowy grzewczy lekki

2.150.000 litrow
690.000 litrow
50.000 litrow
8.000 litrow

2.3 Maksymalna wielkość planowanych zamówień paliw:
Ekologiczny olej napędowy - standard
3.000.000 litrow
Benzyna bezołowiowa Pb 95
1.050.000 litrow
Benzyna bezołowiowa Pb 98
90.000 litrow
Olej napędowy grzewczy lekki
16.000 litrow
Podane ilości są wartościami szacunkowymi/prognozowanymi, które w trakcie
obowiązywania umowy mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od
aktualnych potrzeb Zamawiającego.
2.4 Dostarczane paliwo musi spełniać:
a) wymagania z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r.
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680 z późn.
zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod
badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z 2017 r., poz. 247), przepisach wydanych na
podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 1 oraz art. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania jakosci paliw (Dz.U. z 2021 r., poz. 133 z pozn. zm.) oraz
Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagan
jakosciowych dotyczących zawartosci siarki dla olejow oraz rodzajow instalacji
i warunkow, w ktorych będą stosowane cięzkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 2008);
b) aktualnych Polskich Normach: PN-EN 228 dla benzyn, PN-EN 590 dla oleju napędowego,
PN-C – 96024 dla olejow opałowych;
c) jak rowniez muszą byc zgodne z nowelizowanymi w trakcie dostaw normami i przepisami.
2.5. Zamawiający nie dopuszcza aby oferowane i dostarczane paliwo zawierało produkty
pochodzące z recyklingu odpadow sztucznych.
2.6. Jakosc dostarczanego paliwa musi zapewniac eksploatacje silnikow zasilanych danym
paliwem bez względu na panujące warunki klimatyczne, ze szczegolnym uwzględnieniem por
roku oraz okresow przejsciowych.
2.7. Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę autocysternami wyposazonymi w legalizowane
przepływomierze na koszt i ryzyko Wykonawcy, w ilosciach, terminach i parametrach
okreslonych przez Zamawiającego. Cysterny samochodowe muszą spełniac wymagania

okreslone w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz.U.
z 2021 r., poz. 756).
2.8. Wykonawcy muszą zapewnic dostawę paliw w terminie do 48 godzin od przyjęcia
zamowienia w okresie obowiązywania umowy.
2.9. Wielkosc jednorazowej dostawy zalezec będzie od potrzeb Zamawiającego i będzie okreslana
kazdorazowo w zamowieniu. Zamawiający przewiduje mozliwosc dostawy paliw tą samą
cysterną do obu stacji paliw Zamawiającego - Obiektow od I do II.
2.10. Dostawy paliwa do zbiornikow Zamawiającego winny byc realizowane własnym lub
wynajętym srodkiem transportu samochodowego z zaplombowanymi zaworami
spustowymi.
2.11. Termin płatnosci: 60 dni.
2.12. Wykonawca jest zobowiązany do kazdej dostawy dołączyc swiadectwo (orzeczenie) jakosci
dostarczanego paliwa sporządzone przez uprawnione laboratorium, ktore musi zawierac
podstawowe dane charakteryzujące paliwo oraz musi byc zaopatrzone w datę wykonania
badan.
2.13. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich niezgodnosci w załączonej
dokumentacji Zamawiającemu w sposob okreslony w niniejszej SWZ. Wprowadzenie zmian
bez zgody Zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu zamowienia i będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
3. Ilekroc w dalszej częsci Specyfikacji Warunkow Zamowienia jest mowa o:
• „Ustawie Pzp” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.);
• „SWZ” – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami;
• „JEDZ” – oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2015/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.
(Dz. U. UE nr L3 z 6.1.2016) ustanawiającym standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia.
4. Zamówienie nie jest podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych.
Brak podziału zamówienia wynika z faktu, iż potencjalni Wykonawcy posiadają w swojej
ofercie cały asortyment objęty zamówieniem. Dzielenie zamówienia na części spowoduje
wzrost ceny jednostkowej ze względu na zmniejszenie całkowitej ilości zamawianego
asortymentu (większa ilość zamawianego asortymentu wiąże się z zaoferowaniem
korzystniejszej ceny jednostkowej). Podział zamówienia spowoduje zwiększenie kosztów
związanych z transportem zamawianego asortymentu tj. niewykorzystanie w pełni
autocysterny. W przypadku dostawy różnych produktów objętych zamówieniem
Wykonawca użyje w tym celu jednego pojazdu co przedłoży się na zmniejszenie kosztów
związanych
z transportem paliwa. Transport zamawianego paliwa ma duże znaczenie przy wycenie
ofertowej.
5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09100000-0- Paliwa,
60100000-9- Usługi w zakresie transportu drogowego.

6.
7.
8.

V.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze
Umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie
rozwiązań równoważnych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane
dostawy spełniają wymagania Zamawiającego.
WIZJA LOKALNA

nie dotyczy
VI.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

VII.
1.

PODWYKONAWSTWO
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom).
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawców.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Przepisy pkt. 4 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamowienia: – 12 miesięcy tj. sukcesywnie od dnia 01.01.2022 r. do
31.12.2022 r.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunkow udziału w postępowaniu i uzna, ze
warunek ten zostanie spełniony, jezeli wykonawca oswiadczy i wykaze, ze posiada
uprawnienia do wykonywania działalnosci – posiada aktualną koncesję na prowadzenie
działalności w zakresie obrotu paliwami wydaną na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 716 z późn.zm.).
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną min. 2 000 000,00 zł wraz z pisemną deklaracją o kontynuacji ubezpieczenia w
okresie realizacji zamówienia /2022/.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Określenie warunków:
1) DOŚWIADCZENIE
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co
najmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.
3 dostawy paliw o łącznej wartości min. 10 000 000,00 zł brutto.
Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie złożenie 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 wartość, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Uwaga: Proszę w przedmiotowym wykazie przedstawić jedynie główne dostawy w celu
wykazania się doświadczeniem zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Zamawiający
nie wymaga podania wszystkich dostaw.
IX.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp t.j:
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 lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
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. poz. 769),
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 pkt 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 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który
należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. W związku z tym, iż wartość zamówienia nie jest równa lub nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty dla dostaw 10 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o której
mowa w art. 108 ust. 2 ustawy Pzp nie dotyczy niniejszego postępowania.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1– 10 ustawy Pzp t.j.:
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt
3, 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;
2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa
pracy:
a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale
XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach
prawa obcego,
b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,
c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;
3) 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 lub
ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;
4) 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;
5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;
7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

4.
5.
6.
7.

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych
środków dowodowych;
9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 58 ust. 5 ustawy Pzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2
i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie
następujące przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1)-3) ustawy Pzp. Zamawiający
ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

X.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI
DOWODOWE)

1.

Do oferty Wykonawca dołącza oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunkow udziału w postępowaniu (Jednolity Europejski Dokument Zamowienia),
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – załącznik nr 2 do SWZ.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 1, stanowi dowod potwierdzający brak podstaw
wykluczenia, spełnianie warunkow udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzien
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe
srodki dowodowe.
Zamawiający informuje, iż instrukcja wypełnienia JEDZ dostępna są pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolityeuropejski-dokument-zamowienia
Zamawiający zaleca wypełnienie JEDZ za pomocą serwisu dostępnego pod adresem:
https://espd.uzp.gov.pl/. W tym celu przygotowany przez Zamawiającego JEDZ w formacie
*.xml, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ należy pobrać i zapisać na dysku, a następnie
zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam
instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza JEDZ, z zastrzeżeniem poniższych
uwag:

2.

3.

a) w Części II Sekcji D (Informacje dotyczące podwykonawców, na których
zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić
osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku
twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz
proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany
do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych JEDZ,
zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;
b) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego
wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania pozostałych sekcji
w części IV JEDZ.
Zamawiający wymaga wypełnienia w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia tj. w kryterium kwalifikacji tylko sekcji α, czyli złożenia ogólnego oświadczenia
dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej
z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji. Właściwej
dowodowej weryfikacji spełnienia określonych przez Zamawiającego warunków udziału
w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty składane przez
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zgodnie
z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp.
c) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić
niewypełnioną.
Po wypełnieniu formularza Wykonawca ma możliwość jego wydrukowania lub
wyeksportowania w formacie xml. Wygenerowany w serwisie eESPD plik .xml
powinien zostać zapisany przez Wykonawcę na dysku lokalnym lub innym nośniku
danych, ponieważ pliki nie są przechowywane w serwisie eESPD. Tak przygotowany
formularz, po jego podpisaniu, może zostać przekazany zamawiającemu.
4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych.
6. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Informację 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, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamowienie
publiczne tytułem srodka karnego
- sporządzoną nie wczesniej niz 6 miesięcy przed jej złozeniem;
2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego
do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
3) Zaświadczenia 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;
4) 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;
5) Odpis lub informację 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;
6) Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktorym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez zamawiającego, o ktorych mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamowienie
publiczne tytułem srodka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłocenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy,
g) art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy.
– Załącznik nr 3 do SWZ;
7) Dokument uprawniający do wykonywania działalności – aktualną koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami wydaną na podstawie
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 716 z późn.
zm.).
8) Kopię obowiązującej polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej min. 2.000.000,00 zł. wraz z pisemną
deklaracją o kontynuacji ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia /2022/.
9) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
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8.

9.

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartość, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – Załącznik nr 9
do SWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktorej mowa w pkt 6 ppkt 1) - składa
informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez własciwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
w zakresie, o ktorym mowa w pkt 6 ppkt 1),
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesięcy przed jego złozeniem.
2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalnosci Gospodarczej, o ktorych mowa w pkt 6 ppkt 3) - składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji, nie
ogłoszono upadłosci, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu
z wierzycielami, jego działalnosc 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,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 6 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz
pkt 3 ustawy, 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. Dokument
o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w
jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
11. Jezeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, ze złozone uprzednio podmiotowe srodki
dowodowe nie są juz aktualne, zamawiający moze w kazdym czasie wezwac wykonawcę lub
wykonawcow do złozenia wszystkich lub niektorych podmiotowych srodkow dowodowych
aktualnych na dzien ich złozenia.
12. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia 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.
XI.

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
XII.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są
wymagane.
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 lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 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.
UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania

7.

ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale
X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie
z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ –załącznik nr 2 do SWZ (JEDZ).

XIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ- JEDZ, składa każdy z Wykonawców
– załącznik nr 2 do SWZ (JEDZ). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
jest spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są
wymagane.
W przypadku o którym mowa w ust. 3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają
poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 6 do SWZ.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

XIV. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
1.

2.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert,
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza
się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności
w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Zamawiający zaleca format .pdf. Ofertę, a także

oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności,
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP dostępnej pod
adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz
poczty
elektronicznej:
Sekretariat@pksstwola.com.pl
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane
zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6. Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane
z korzystaniem z Platformy:
W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika
urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie
Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz
kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
− specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
− format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML
z kodowaniem UTF-8,
− oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas
serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
− integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego
mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego,
ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru
czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym
dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie
doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
− Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
− Mozilla Firefox od wersji 15
− Google Chrome od wersji 20
− Microsoft Edge
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do
niniejszej SWZ – załącznik nr 8 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na
liście wszystkich postępowań lub na stronie głównej z zakładki Postępowania.
10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

11.
12.

13.
14.

15.

16.

XV.
1.
2.
3.

w zakresie proceduralnym i merytorycznym:
Anna Hetel, tel. 15 842 58 11 wew. 50; 533 318 797.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawcy powinni posługiwać się
znakiem przedmiotowego postępowania.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania
ofert i wniosków):
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP wybierając jako nazwę
odbiorcy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka
Akcyjna oraz udostępnionego przez miniPortal.
2) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również
możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na
adres wskazany w ust. 3. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
30.12.2020r. 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) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2415).
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić 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.
Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14, przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa
w ust. 14, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 15, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

FORMALNE

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ – oryginał
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1
SWZ – załącznik nr 2 (JEDZ)– w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowanym;
2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 7
SWZ – załącznik nr 2 (JEDZ) (jeżeli dotyczy) – w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem kwalifikowanym;
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XII
ust. 3 SWZ – załącznik nr 5 (jeżeli dotyczy) – w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowanym;
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) – w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowanym;
5) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy
składający ofertę wspólnie – Załącznik nr 6 (jeżeli dotyczy) – w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem kwalifikowanym;
6) dowód wniesienia wadium – w przypadku wadium wnoszonego w formie poręczeń lub
gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej;
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
powinien być czytelny.
8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn.
zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą
one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
9. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie ePUAP
i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl
10. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu,

11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana
z postępowaniem.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.
Dz.U. z 2020 r. poz.1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie
wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
Do ofert należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) o niepodleganiu
wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
w zakresie wskazanym w SWZ, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany
w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany, ani
wycofać złożonej oferty.
Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz
z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1.

2.
3.

Do obliczenia ceny ofertowej stanowiącej podstawę wyboru oferty niezbędne jest
wypełnienie „Formularza ofertowego” – Załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca zobowiązany
jest wypełnić ten formularz oraz dokonać obliczeń matematycznych zgodnie ze
wskazówkami tam zawartymi. Suma kwot za wykonanie poszczególnych dostaw będzie
stanowić cenę, którą należy wskazać w formularzu ofertowym.
Cena sumaryczna, nie stanowi podstawy wynagrodzenia Wykonawcy, a jedynie niezbędna
jest do wskazania oferty najkorzystniejszej.
Proponowana cena w ofercie powinna być:
ceną hurtową netto PKN ORLEN S.A. według cen dnia z Internetu w dniu 07.10.2021 r. z
korektą (marża/upust) oferowaną przez dostawcę do zakupu każdego 1000 litrów
poszczególnych rodzajów paliwa, wyrażoną w PLN.

Rzeczywista cena paliwa będzie określana w fakturach przez Wykonawcę dla
Zamawiającego jako cena hurtowa netto publikowana na stronie internetowej PKN
ORLEN S.A. w dniu zamówienia paliwa z korektą i powiększona o VAT wg wzoru:
C brutto po korekcie = (C netto ± Kor)+VAT.
Rozliczenie finansowe z Zamawiającym będzie następowało za faktyczną dostawę
paliwa na zasadach określonych w umowie.
4.

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego z tytułu zrealizowania przez
Wykonawcę mniejszej ilości i zakresu dostaw niż tych wymienionych w formularzu
ofertowym i osiągnięcia faktycznego wynagrodzenia niższego niż to, które stanowi cenę
sumaryczną oferty z formularza ofertowego.
5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
6. Cena brutto oferty, określona w formularzu ofertowym, musi być wyrażona w złotych
polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do
pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe
zaokrągla się do 1 grosza.
7. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w niniejszej SWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu
zamówienia (w szczególności podatek VAT, CŁO, podatek graniczny, akcyzę).
8. W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto obejmującą należny podatek VAT
(zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz.
685 z późn. zm.). Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, należy do Wykonawcy.
9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub
kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów
i usług, którą miałby obowiązek rozliczy. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca 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.
10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
w projekcie umowy.
11. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą
w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

13. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu,
lub ich istotnych części składowych.
14. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy.
15. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym
terminie lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie
ceny lub kosztu.
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.
2.
3.

4.

5.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto
tysięcy złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
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 2020 r. poz. 299).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: PEKAO S.A. I/O
Stalowa Wola nr 86 1240 2799 1111 0000 3844 5451, z dopiskiem „wadium – dostawa paliw
- postępowanie nr ZP 1/PKS/2021”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe
wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin
związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień
składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz znak przedmiotowego
postępowania – ZP 1/PKS/2021
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna, ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa
Wola
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58
ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią

6.

7.

(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza
ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek
o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona.
Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

2.

3.
4.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 26.02.2022 r. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania
ofert.
W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą
zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania
ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą.
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania
ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą.

XIX. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Ofertę należy złożyć do dnia 29.11.2021 r. do godziny 9:00.
O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
Numer ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
2021/S 213-563193 z dnia 03.11.2021 r.
Zamawiający informuję, że ofertę należy złożyć poprzez formularz do złożenia oferty
na platformie ePUAP wybierając nazwę odbiorcy: Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2021 r. o godzinie 10 :00.
Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
W przypadku awarii systemu, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje
brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający informuje o zmianie terminu
otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5, 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.
XX.

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT

1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
Nr
Nazwa kryterium
Waga
1
Cena (koszt)
100 %

2.

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

3.
4.

5.
6.

7.

Nazwa
kryterium

Waga

Wzór

cena

100% =
100 pkt

najniższa cena ofertowa brutto
-------------------------------------------------- x 100 = liczba pkt.
badana cena ofertowa brutto

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium ceny ofert, gdyż przedmiot
zamówienia ma ustalone standardy jakościowe. Standardy jakościowe zostały opisane
w przepisach wydanych na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 1 oraz art. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 660)
a w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1680), oraz
Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych
dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których
będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016r., poz. 2008);
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród
niepodlegających odrzuceniu ofert.
Zamawiający poprawia 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.

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.
2.

3.

4.

5.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości i formie określonej w Rozdziale XXII SWZ.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. I/O Stalowa Wola nr 86 1240 2799 1111 0000
3844 5451 .
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Uwaga w gwarancji winny znaleźć się zapisy: „Gwarancja jest bezwarunkowa
i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie wypłaty przez Zamawiającego. Gwarancja
wykonania jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez gwarancję bezwarunkową rozumie się gwarancję płatną wyłącznie na podstawie
pierwszego żądania Zamawiającego bez obowiązku przedstawiania jakichkolwiek innych
dokumentów potwierdzających zajście zabezpieczonego rezultatu.
Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.”
7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu w/w dokumentu.
8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
XXIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY
1.

2.
3.

4.
5.

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do
SWZ.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym § 11 Wzoru
Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
Wszelkie zmiany umowy zostaną dokonane w aneksach w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak
i Zamawiający.

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale 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.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy;
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia treści
SWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt
1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego
dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXV.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wzór.
2. Załącznik nr 2 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - dotyczący przesłanek
wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu,
o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
5. Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
7. Załącznik nr 7 Wzór umowy
8. Załącznik nr 8 ID postępowania nadany przez miniPortal oraz link do postępowania na
miniPortalu.
9. Załącznik nr 9 Wykaz dostaw

..................................................

Załącznik Nr 1 do SWZ

pieczęć firmowa Wykonawcy

tel.

.......................................

NIP

.......................................

REGON ......................................
E-mail .......................................
FORMULARZ OFERTOWY
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na:
„Sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw na potrzeby
PKS w Stalowej Woli S.A. ”
Postępowanie nr ZP 1/PKS/2021
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Warunków
Zamówienia w ramach:
A. CENA
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto: ................................
SŁOWNIE:….............................................................................................................
W OKRESIE: SUKCESYWNIE OD DNIA 01.01.2022R. DO DNIA 31.12.2022R.

CENA PALIWA WG WZORU C BRUTTO PO KOREKCIE = (C NETTO Z DNIA ± KOR)+VAT
C NETTO – CENA HURTOWA NETTO 1000 LITRÓW PALIWA PKN ORLEN S.A. W TEMPERATURZE 15°C
WEDŁUG CEN Z DNIA 07.10.2021 R.
KOR – KOREKTA OFEROWANA PRZEZ DOSTAWCĘ DO ZAKUPU KAŻDEGO 1000 LITRÓW PALIWA
ekologiczny olej napędowy
standard
benzyna bezołowiowa Pb 95

benzyna bezołowiowa Pb 98

olej opałowy lekki

C netto z dnia= …
C netto ± Kor = ...
w tym: Kor =...
C brutto po korekcie = …
C netto z dnia =…
C netto ± Kor = ...
w tym: Kor =...
C brutto po korekcie = …
C netto z dnia =…
C netto ± Kor = ...
w tym: Kor =...
C brutto po korekcie = …
C netto z dnia =…
C netto ± Kor= ...
w tym: Kor =...
C brutto po korekcie = …

Rodzaj paliwa
Ekologiczny olej
napędowy - standard
Benzyna bezołowiowa
Pb 95
Benzyna bezołowiowa
Pb 98
Olej opałowy lekki

Ilość
(w 1000 l)

C netto po
korekcie
(za 1000 l)
w zł

C brutto po
korekcie
(za 1000 l)
w zł

Wartość netto po
korekcie
(ilość x C netto po
korekcie)
w zł

Wartość brutto po
korekcie
(ilość x C brutto po
korekcie)
w zł

3.000
1.050
90
16

RAZEM

Rzeczywista cena paliwa będzie określana w fakturach przez Wykonawcę dla
Zamawiającego jako cena hurtowa netto publikowana na stronie internetowej PKN
ORLEN S.A. dla danego produktu (zamówionego paliwa) w dniu zamówienia paliwa z
korektą i powiększona o VAT wg wzoru:
C brutto po korekcie = (C netto ± Kor)+VAT.
2. Gwarantujemy sukcesywne dostawy paliw autocysternami wyposażonymi w legalizowane
przepływomierze na własny koszt i ryzyko, w ilościach, terminach i parametrach określonych
przez Zamawiającego w terminie do 48 godzin od przyjęcia zamówienia w okresie obowiązywania
umowy.
3. Gwarantujemy pochodzenie paliw ze składów paliwa ................................., a dostawy
z miejscowości .........................
4. Udzielamy gwarancji jakości na wydane paliwo.
5. Oświadczamy, że paliwa nie będą zawierały produktów pochodzących z recyklingu odpadów,
w tym z tworzyw sztucznych.
6. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, które
poniesie zamawiający i w toku realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie. Oświadczamy, że w
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji rozliczenia z Zamawiającym będą
odbywały się po cenie zaoferowanej w pkt. 1.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, przyjmujemy
warunki w niej zawarte oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia potrzebne do
właściwego wykonania zamówienia.
8. Informujemy, że wybór naszej oferty (niepotrzebne skreślić):
– nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
– będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
następujących towarów/usług:
…………………………………… – …………………………..……………..zł netto
(nazwa towaru/usługi)

(wartość bez kwoty podatku VAT)

9. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ.
10. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ, tj. przez okres 90 dni od
upływu terminu składania ofert.

11. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować bez udziału/z udziałem* podwykonawcy/ów.
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia:
1) ………………………………………….część zamówienia…………………………………………
12. Oświadczamy, że jesteśmy (rodzaj wykonawcy) mikroprzedsiębiorstwem, małym
przedsiębiorstwem, średnim przedsiębiorstwem, jednoosobową działalnością gospodarczą,
osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, inny rodzaj.*
13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu2.
14. Oświadczamy, że zawarty w SWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
15. Wadium w kwocie ….................... PLN zostało wniesione w dniu …………………. w formie ……………..
16. Nr konta Wykonawcy, na które Zamawiający zwróci wadium (jeśli dotyczy):
…............................................................................................................................
17. Oferta została złożona na .......... stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych.
18. Zastrzeżenie Wykonawcy:
29. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
- …................................................................................................................................................
- …................................................................................................................................................
- …................................................................................................................................................
- …................................................................................................................................................
- …................................................................................................................................................

......................................., dnia ............................
.......................................................................
(dokument należy sporządzić w formie elektronicznej
i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

* niepotrzebne skreslic
1 Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/we (OGOLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) ( Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1).
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie
składa (usunięcie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie)

Wykonawca

Załącznik nr 3

………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
Reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko
/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ)*
Na potrzeby postępowania prowadzonego pn.:
Sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw na potrzeby PKS w Stalowej Woli S.A.
oświadczam, że informacje zawarte w złożonym przez nas oświadczeniu - JEDZ, w zakresie niżej
wymienionych podstaw wykluczenia wskazanych przez zamawiającego są aktualne:
• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
• art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono
karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
• art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy,
• art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy.

.........................., dnia ............................

....................................................................

(miejscowość)

(podpis osoby/osób upoważnionych)

Załącznik Nr 4 (wzór)

OŚWIADCZENIE
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Ja (My) niżej podpisany(ni):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(pełna nazwa Wykonawcy)
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….
(adres siedziby Wykonawcy)
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do postępowania o udzielenie
zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy
Pzp pn.: „Sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw na potrzeby PKS w Stalowej Woli S.A.”,
1. Oświadczam(my), że Wykonawca, którego reprezentuję(my) nie należy do grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.(*)
2. Oświadczam (my), że Wykonawca, którego reprezentuję (my) należy do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych co
wskazany poniżej Wykonawca, którego oferta została złożona w niniejszym
podstępowaniu:(*)
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres siedziby

1.
Jednocześnie załączam dokumenty/informacje (wymienić poniżej i załączyć):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w przedmiotowym postępowaniu. (*)
............................, .............................
(miejscowość)

( data)

….…......................................................................................
(podpis osoby/osób upoważnionych)

(*) niepotrzebne skreślić
Uwagi:
1) W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej (punkt 2) może przedstawić wraz
z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
2) Niniejszy formularz składa tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy
z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Załącznik nr 5 (wzór)
ZOBOWIĄZANIE
PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Uwaga: zamiast niniejszego formularza można przedstawić inny dokument, który potwierdza, że
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
– zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
– sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
– czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności
dotyczą.
Ja/My……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)
działając w imieniu i na rzecz……………………………………………………………………………………………………
(nazwa podmiotu, adres)
Zobowiązuję/my się do oddania niżej wymienionych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia
………………………………………………………………………………………………….................................................................
(określenie zasobu: sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolność techniczna lub zawodowa)
do dyspozycji Wykonawcy…….………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Wykonawcy)
w trakcie realizacji zamówienia pn.: „Sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw na potrzeby
PKS w Stalowej Woli S.A.”,
Oświadczam/y, że:
1) Udostępniam/y Wykonawcy w/w zasoby, w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………….................................................................
2) Sposób i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostepniającego, przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności
dotyczą:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej podmiotu udostępniającego zasoby)

Załącznik nr 6 (wzór)(jeżeli dotyczy)
………………………………………………….
………………………………………………….
(nazwa i adres Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie)

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
„Sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw na potrzeby PKS w Stalowej Woli S.A.”

Stosownie do wymogów art. 117 ust. 4 Pzp, oświadczamy że dostawy wykonają poszczególni
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z poniższą tabelą:

nazwa Wykonawcy wspólnie ubiegającego
się o udzielenie zamówienia

zakres dostaw, który będzie wykonywał dany
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia

.........................., dnia ............................

....................................................................

(miejscowość)

(podpis osoby/osób upoważnionych)

Załącznik Nr 7 do SWZ
Wzór Umowy
UMOWA DOSTAWY Nr …..............................

zawarta w dniu ………….........…… w Stalowej Woli pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna,
ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000092455, NIP: 865-000-36-80, REGON:000617054,
reprezentowanym przez:
1. Tadeusz Bąk

–

Prezes Zarządu

zwanym dalej „Zamawiającym”
a
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
reprezentowanym przez:
...........................................................................................................................
zwanym dalej „Dostawcą”.
Przedmiotowa umowa jest zawarta w wyniku postępowania nr ZP 1/PKS/2021 o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw na potrzeby PKS w Stalowej Woli
S.A.”, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr …......................
dnia …..................., z uwzględnieniem wszystkich warunków zawartych w SWZ i w
ofercie.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa paliw do następujących Stacji Paliw
Zamawiającego:
a) Stacja Paliw zlokalizowana w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Porytowego
Wzgórza 25d - zwana dalej Obiektem I;
b) Stacja Paliw zlokalizowana w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 30 - zwana dalej
Obiektem II;
2. Minimalna wielkość planowanych zamówień paliw:
Ekologiczny olej napędowy - standard
Benzyna bezołowiowa Pb 95
Benzyna bezołowiowa Pb 98
Olej napędowy grzewczy lekki

2.150.000 litrów
690.000 litrów
50.000 litrów
8.000 litrów

3. Maksymalna wielkość planowanych zamówień paliw:
Ekologiczny olej napędowy - standard
Benzyna bezołowiowa Pb 95
Benzyna bezołowiowa Pb 98
Olej napędowy grzewczy lekki

3.000.000 litrów
1.050.000 litrów
90.000 litrów
16.000 litrów

4. Dostarczane paliwa, będą spełniać wymagania jakościowe określone w:
a) przepisach wydanych na podstawie art. 3, ust. 2, pkt. 1 oraz art. 5 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 133 z późn. zm.) a w szczególności
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r.
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz.
1680 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 01 grudnia
2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla
olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie
oleje opałowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 2008);
b) aktualnych Polskich Normach: PN-EN 228 dla benzyn, PN-EN 590 dla oleju
napędowego, PN-C – 96024 dla olejów napędowych grzewczych;
c) jak również muszą być zgodne z nowelizowanymi w trakcie dostaw normami
i przepisami.
5. Jakość dostarczanego paliwa musi zapewniać eksploatację silników zasilanych danym
paliwem bez względu na panujące warunki klimatyczne, ze szczególnym
uwzględnieniem pór roku oraz okresów przejściowych.
6. Dostawca gwarantuje pochodzenie paliw ze składów paliwa ….......................... ,
a dostawy z miejscowości …......................... .
§2
WARUNKI ZAMÓWIEŃ I DOSTAW
1. Zamawiający będzie składać zamówienie na poszczególne rodzaje paliw faxem na nr
…......................... bądź e-mail ………………………………. z wyszczególnieniem zamawianej
ilości, terminu oraz miejsca dostawy.
Do składania zamówień na dostawy paliw do stacji paliw upoważnione są osoby,
o których mowa w § 14 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Dostawca gwarantuje sukcesywne dostawy paliw autocysternami wyposażonymi
w legalizowane przepływomierze oraz o zaplombowanych zaworach i pokrywach,
w ilościach, terminach i parametrach określonych przez Zamawiającego. Plombowanie
komór jest wykonane przez wydającego paliwo z terminala będącego w gestii
Dostawcy. Wyklucza się ingerencję kierowcy w zakresie plombowania komór cysterny.
Cecha plomby jest opisana w dokumencie dostawczym Dostawcy.
3. Dostawy będą realizowane w terminie do 48 godzin od dokonania zamówienia.
4. Dostawca w sytuacjach awaryjnych (sytuacja awaryjna ma miejsce wówczas, gdy
Dostawca nie będzie mógł zrealizować zamówionej dostawy zgodnie z wymogami
określonymi w § 2, ust. 2 niniejszej umowy) zapewnia dostawy zastępcze lub pokrywa
koszty dodatkowe.
5. Do każdej dostawy, Dostawca dołączy świadectwo (orzeczenie) jakości dostarczanego
paliwa sporządzone przez uprawnione laboratorium. Świadectwo (orzeczenie) musi

zawierać podstawowe dane charakteryzujące paliwo, oraz musi być zaopatrzone
w datę wykonania badań.
6. Dostawa paliwa odbywa się na koszt i ryzyko Dostawcy.
§3
REKLAMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobierania próbek dostarczanego paliwa przed
rozpoczęciem rozładunku do zbiorników podziemnych na Stacji Paliw Zamawiającego
w obecności przedstawiciela Dostawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
2. Zamawiający jest zobowiązany do zabezpieczenia i przechowywania próbek, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. W przypadku podejrzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od
obowiązujących norm (w tym: klarowność, zawiesiny, ślady wody i inne
zanieczyszczenia), Zamawiający ma prawo złożyć Dostawcy reklamację.
4. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na nr fax …............... bądź e-mail
………………………………….. Dostawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14
dni roboczych od chwili dostawy i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz
żądanie Zamawiającego.
5. Dostawca jest zobowiązany potwierdzić otrzymanie od Zamawiającego zgłoszenia
reklamacji odsyłając zwrotne potwierdzenie na nr fax …................ bądź e-mail
……………………………………………. Zamawiającego.
6. Dostawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w terminie
7 dni od otrzymania zgłoszenia.
7. W przypadku uznania reklamacji, Dostawca zobowiązany jest do naprawienia
poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej
odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za naprawę).
8. W przypadku braku reakcji ze strony Dostawcy w wyznaczonym terminie co do złożonej
reklamacji, bądź jej nie uznania, Zamawiający ma prawo do dokonania badań
jakościowych pobranych próbek paliwa z reklamowanej dostawy w akredytowanym
laboratorium.
9. Wydana ekspertyza akredytowanego laboratorium, będzie wiążąca dla obu Stron.
10. Koszty tej ekspertyzy (łącznie z kosztami każdego powołanego eksperta) związane
z rozstrzygnięciem sporów poniesie:
- Dostawca w przypadku, gdy ekspertyza wykaże wadliwość badanego paliwa,
- w pozostałych przypadkach, Strona wnioskująca o przeprowadzenie ekspertyzy.
11. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy wymogami obowiązujących norm
i rozporządzeń a wynikiem ekspertyzy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy
w trybie natychmiastowym w przypadku 3-krotnego takiego naruszenia oraz żądać
wypłacenia kary umownej określonej w § 7 ust. 2 pkt 1 lit b) umowy.
12. Ustala się zasady rozliczania ubytków transportowych lub braków:
a) rozliczenie przeprowadzane jest w temperaturze 15°C,
b) podstawą rozliczenia jest ilość paliwa przeliczona na 15°C, wydana na terminalu,
c) rozliczenie przyjęcia paliwa na stacji paliw, dokonywane jest na podstawie pomiarów
objętości, temperatury i gęstości w oparciu o system kontrolno-pomiarowy
„PetroVend”. Z pomiarów sporządzany jest protokół.
d) w przypadku stwierdzenia różnicy w objętości pomiędzy ilością deklarowaną na
dowodzie wydania a ilością faktycznie przyjętą przez Zamawiającego, Zamawiający ma
prawo złożyć reklamację ilościową, którą Dostawca ma obowiązek uznać:
- poprzez dotankowanie brakującej ilości przy następnej dostawie lub
- poprzez pomniejszenie należności z faktury.
§4

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie Dostawcy za realizację dostaw będzie równe iloczynowi odpowiedniej
kalkulacji ceny jednostkowej paliwa i ilości faktycznie wykonanych dostaw
potwierdzonych przez Zamawiającego.
2. Całkowite wynagrodzenie Dostawcy nie może przekroczyć kwoty brutto: ……………………zł
(słownie …………………………..……………………..……………………….. zł brutto).
3. Strony uzgadniają, że jednostkowa cena paliwa, jaką zapłaci Zamawiający za każdą
dostawę partii paliwa będzie
ceną hurtową netto publikowaną na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. w dniu
zamówienia paliwa wraz z korektą i powiększoną o VAT wg wzoru:
C brutto po korekcie = (C netto ± Kor)+VAT.
4. Korekta, o której mowa w § 4, ust. 3 pozostaje niezmienna przez cały okres realizacji
przedmiotu zamówienia i wynosi:
Ekologiczny olej napędowy – standard
Benzyna bezołowiowa Pb 95
Benzyna bezołowiowa Pb 98
Olej napędowy grzewczy

.............
.............
.............
.............

zł
zł
zł
zł

/1
/1
/1
/1

tys.
tys.
tys.
tys.

litrów
litrów
litrów
litrów

w
w
w
w

temperaturze
temperaturze
temperaturze
temperaturze

15°C
15°C
15°C
15°C

5. Ceny określone w ust. 2, 3 i 4 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
6. Osiągnięcie przez Dostawcę kwoty, o której mowa w § 4 ust. 2 powoduje rozwiązanie
niniejszej umowy.
7. Dostawcy nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego z tytułu zrealizowania
przez Dostawcę mniejszej ilości dostaw niż tych, o których mowa w § 1, ust. 3
i osiągnięcia wynagrodzenia niższego niż to, o którym mowa w § 4, ust. 2, jeżeli
Zamawiający dojdzie do wniosku, że realizacja dostaw będących przedmiotem umowy
w oszacowanej ilości nie jest konieczna lub gdy umowa nie zostanie przedłużona
zgodnie z § 11 ust. 3 lit. b umowy.
8. Strony ustalają, że rozliczenia należności będą przekazywane indywidualnie po każdej
dostawie.
9. Zapłata wynagrodzenia, za każdą zrealizowaną dostawę nastąpi w terminie 60 dni od
daty doręczenia faktury.
10. Ilości dostarczonego paliwa określone w fakturze winny odpowiadać mierze objętości
paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C.
11. Należności będą regulowane przez Zamawiającego przelewem na konto Dostawcy
wskazane na fakturze VAT.
12. Dostawca oświadcza, że figuruje w wykazie podmiotów (tzw. biała lista), o którym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
13. Dostawca oświadcza, że posiada konto rozliczeniowe do stosowania mechanizmu
podzielonej płatności, zawarte w wykazie o którym mowa w pkt. 12; nr konta:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. Dostawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej,
o każdej zmianie rachunku, o którym mowa w pkt. 13 w terminie 5 dni od dnia zmiany,
pod rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego
15. Za datę dokonania płatności uważa się datę przyjęcia do realizacji przez Bank
Zamawiającego polecenia przelewu na konto Dostawcy.
16. Strony ustalają, że odsetki za zwłokę w zapłacie faktur, będą naliczane wyłącznie po
upływie 60-dniowego terminu płatności wg zasad obowiązujących przy
nieterminowych płatnościach w transakcjach handlowych, zgodnie z art. 7 ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach

handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424).
17. Dostawca oświadcza, ze wszelkie opłaty podatkowe z dopuszczeniem towaru do obrotu,
a w szczególności podatek akcyzowy, zostały naliczone i odprowadzone w wysokości
zgodnej z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W przypadku niedopełnienia
przez Dostawcę tych warunków, Dostawca ponosi wszystkie konsekwencje z tego
wynikające. Dostawca, który nie jest płatnikiem podatku akcyzowego oświadcza, że
cena oferowanego paliwa zawiera podatek akcyzowy w należnej wysokości.
18. Dostawca zobowiązuje się, iż nie będzie na drodze sądowej dochodził od
Zamawiającego ewentualnego roszczenia o zapłatę odsetek, o których mowa w art 5
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424).
§5
TERMIN REALIZACJI
1. Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy, tj. sukcesywnie od dnia 01.01.2022 r. do
dnia 31.12.2022 r.
§6
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Na dzień przed podpisaniem umowy Dostawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Dostawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt 2
Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 299).
Uwaga: w gwarancji winny znaleźć się zapisy: „Gwarancja jest bezwarunkowa
i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie wypłaty przez Zamawiającego.
Gwarancja wykonania jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przez gwarancję bezwarunkową rozumie się gwarancję płatną wyłącznie na
podstawie pierwszego żądania Zamawiającego bez obowiązku przedstawiania
jakichkolwiek innych dokumentów potwierdzających zajście zabezpieczonego
rezultatu.
Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego”.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Dostawca wpłaca przelewem na rachunek
Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. I/O Stalowa Wola nr 86 1240 2799 1111 0000
3844 5451 z dopiskiem „zabezpieczenie – dostawa paliw – umowa nr …...........”.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Dostawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Dostawcy.
7. W trakcie realizacji umowy, Dostawca może dokonać zmiany formy wniesionego
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w § 6, ust. 3 niniejszej umowy.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
9. W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia,
Dostawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania,
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, albo
jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres
wynikający z aneksu do umowy, spełniającego wymogi określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
§7
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 150,00 zł za każdą
rozpoczętą godzinę zwłoki w dostawie, za każdy Obiekt, którego zwłoka dotyczy,
licząc od umownego terminu realizacji, o którym mowa § 2, ust 3, do wysokości 6
% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4, ust. 2,
b) za dostarczenie paliwa o parametrach niezgodnych z Polską Normą
w
wysokości 2.000,00 zł za każde 1000 litrów wadliwej partii paliwa,
c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Dostawca - w wysokości 6 % wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 4, ust.2.
2) Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne:
a) za odstąpienie przez Dostawcę od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność
ponosi Zamawiający - w wysokości 6 % wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 4 ust.2.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2, pkt 1) są naliczane niezależnie od siebie
i podlegają kumulacji.
4. Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec Dostawcy nie
może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2
niniejszej umowy.
5. Zamawiający może naliczyć kary umowne, o których mowa w ust. 2, pkt 1a) i 1b)
niezależnie od skorzystania z prawa odstąpienia od umowy z powodu tych samych
okoliczności, które były podstawą naliczenia kar i niezależnie od naliczenia kary, o której
mowa w ust. 2, pkt 1c).
6. Kary umowne określone w § 7, ust. 2, pkt 2 nie będą naliczane w przypadku odstąpienia
przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art. 145 Ustawy Prawo
zamówień publicznych.
7. Naliczone kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z należności
Dostawcy wynikających z faktur VAT przesłanych przez Dostawcę do zapłaty za dostawy
objęte niniejszą umową lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w przypadku
braku możliwości potrącenia, będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego
wskazane w nocie księgowej w terminie 7 dni od daty otrzymania.
Dostawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – bez
uprzedniego wezwania do zapłaty.

8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
(odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach, w takich wypadkach Dostawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy).
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy także w przypadku:
a) nie rozpoczęcia przez Dostawcę realizacji umowy w ciągu 7 dni od daty złożenia
zamówienia;
b) Dostawca przerwał realizację dostaw objętych umową i nie podejmuje ich niezwłocznie
po wezwaniu – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
c) utraty przez Dostawcę uprawnień do wykonywania umowy, wynikających z przepisów
prawa;
3. Dostawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
a) gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za należycie
wykonaną dostawę po upływie 90 dni od terminu wyznaczonego na zapłatę, pomimo
pisemnego wezwania do zapłaty złożonego przez Dostawcę;
b) gdy Zamawiający wymaga od Dostawcy wykonania czynności niezgodnych z przepisami
prawa, pomimo pisemnego poinformowania przez Dostawcę, że wykonanie czynności jest
niezgodne z przepisami prawa – po upływie 30 dni od dnia złożenia informacji, pod
warunkiem, że Zamawiający nie odstąpił od żądania wykonania czynności niezgodnych z
przepisami prawa.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności
i zawierać uzasadnienie.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada
Dostawca, obowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które zostały
należycie wykonane przez Dostawcę do dnia odstąpienia od umowy.
§9
SIŁA WYŻSZA
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę, jeżeli wykażą, że nie wykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu działania siły wyższej.
2. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron,
uniemożliwiające wykonanie zapisów umownych w całości lub części, na stałe lub na
pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej
staranności. Przejawem działania siły wyższej są w szczególności:
- klęski żywiołowe, np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, itp.,
- akty władzy państwowej jak: blokady administracyjne, stan wojenny, stan wyjątkowy,
itp.,
- poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu kolejowego i samochodowego w skali
regionu lub kraju.
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności
będących skutkiem siły wyższej.
4. Jeżeli którakolwiek ze Stron musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach
umowy na skutek zaistnienia siły wyższej, to zobowiązana jest powiadomić na piśmie drugą

Stronę niezwłocznie, wskazując jego konsekwencje dla realizacji umowy, w przeciwnym
wypadku straci prawo do powoływania się na okoliczności siły wyższej.
5. Strona, która przekazała takie pisemne powiadomienie, będzie zwolniona ze swoich
zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo, jak będzie trwało to
zdarzenie i/lub jego skutki.
6. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej, Strona nie będzie mogła wykonać zobowiązań
umownych przez okres dłuższy niż 30 dni, Strony umowy podejmą negocjacje zmierzające
do uzgodnienia i podjęcia działań umożliwiających realizację umowy.
§ 10
1. Zamawiający zobowiązuje się do składania Dostawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju
opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 r. (j.t. Dz.U.
z 2020r., poz. 722 z późn. zm.) każdorazowo przy zakupie oleju napędowego grzewczego
najpóźniej w dniu odbioru paliwa.
2. Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju napędowego grzewczego będą składane przez
osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć
Dostawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń.
3. Zamawiający w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju napędowego
grzewczego lub złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na
rzecz Dostawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku
akcyzowego dla ilości nabytego oleju napędowego grzewczego nie potwierdzonej
oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a także do przejęcia innych obciążeń nałożonych na
Dostawcę wynikających z niedochowania przez Zamawiającego obowiązków wynikających
z zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego.
§ 11
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWNYCH
1. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art.
454 i 455 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.
z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie
przewidziano w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:
a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
b) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy, tj.
obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez władzę ustawodawczą stawki
podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT – względem usług, do
których mają zastosowanie zmienione przepisy,
c) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach,
d) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej
z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności,
których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania,
a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu
zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na
zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne
wydatkowanie środków,
e) wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w zakresie wykonywania
dostaw nie wykraczających poza zakres przedmiotu
umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia,
f) modyfikacji uzasadnionej interesem Zamawiającego wyrażonej w wielkościach
pieniężnych, o ile jej wartość nie przekracza progów określonych w dyrektywach i jest
niższa niż 5 % ceny pierwotnego zamówienia pod warunkiem, że modyfikacja ta nie

zmienia ogólnego charakteru zamówienia. W przypadku wprowadzenia kilku kolejnych
modyfikacji, wartość tę należy oceniać na podstawie łącznej wartości kolejnych
modyfikacji,
g) zmiany w ilości poszczególnych rodzajów paliwa określonych § 1, ust. 2 i 3 nie
powodujące zmiany wynagrodzenia Dostawcy określonego w § 4 ust. 2.
2. Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną
nowe przepisy prawa, nastąpi zmiana lub wprowadzone zostaną nowe bezwzględnie
obowiązujące normy powodujące konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa
w odniesieniu do jakości, ilości lub zakresu przedmiotu umowy, wówczas Strona
zawiadomi pisemnie drugą Stronę o wystąpieniu powyższych zdarzeń, jednocześnie
wzywając ją do podjęcia rozmów. Obie Strony zaś dołożą starań, działając w dobrej
wierze, w celu uzgodnienia właściwego sposobu postępowania w związku z ich
wystąpieniem.
3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie
Zamawiającego,
b) nieosiągnięcia przez Dostawcę pełnej wysokości wynagrodzenia określonego w § 4, ust.
2 w terminie realizacji umowy określonym w §,5 ust.1, Strony za obopólną zgodą mogą
przedłużyć termin realizacji niniejszej umowy nie dłużej jednak niż do czasu osiągnięcia
pełnej wysokości wynagrodzenia określonego w § 4, ust. 2.
4. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w niniejszej umowie, przy czym zmiany te nie
będą wpływały na wysokość wynagrodzenia Dostawcy, w przypadku:
a) zmiany siedziby lub nazwy stron umowy,
b) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i/lub Dostawcę,
c) oczywistych omyłek pisarskich.
5. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej
nieważności.
6. W trakcie trwania niniejszej umowy, Dostawca zobowiązuje się do pisemnego
powiadamiania Zamawiającego o:
a) zmianie siedziby lub nazwy,
b) zmianie osób reprezentujących,
c) ogłoszeniu upadłości,
d) ogłoszeniu likwidacji,
e) zawieszenia działalności,
f) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Dostawca.
7. Zmiany nazw komórek organizacyjnych, adresów w wyniku zmian organizacyjnych
u Zamawiającego nie będą wymagały formy aneksu, a Zamawiający powiadomi pisemnie
o tym fakcie Dostawcę.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, posiada nr NIP: 865000-36-80 nadany przez Urząd Skarbowy w Stalowej Woli.
2. Dostawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, posiada nr
NIP: .......................... nadany przez Urząd Skarbowy w ....................................
§ 13
Dostawca oświadcza, że posiada ważną do dnia …………………………. koncesję na obrót
paliwami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy nr …………………….. wydaną przez
……………………………………………………….. .

§ 14
1. Strony zobowiązują się do współdziałania w celu prawidłowego wykonania niniejszej
umowy.
2. Odpowiedzialni za realizację umowy ze strony Zamawiającego:
….................................................

-

tel. …................................................

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

-

tel. …................................................

3. Odpowiedzialni za realizację umowy ze strony Dostawcy:
….................................................

-

tel. …................................................

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

-

tel. …................................................

§ 15
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z
późn. zm.) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 16
1. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiającego.
2. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą
polubownie.
3. W przypadku niedojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 17
Dokumenty zawierające specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz
oferta Dostawcy wraz z załącznikami, stanowią integralną część niniejszej umowy
i stanowią załączniki do niniejszej umowy.
§ 18
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem
po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:

Załącznik nr 8

ID postępowania nadany przez miniPortal oraz link do postepowania na miniPortalu
„Sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw na potrzeby PKS w Stalowej Woli S.A.”

Nr ID nadany przez miniPortal dot. w/w postępowania:
8f0689ca-a278-47af-9d85-6c07187aacb5
Link do postępowania na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8f0689ca-a278-47af-9d85-6c07187aacb5

Załącznik Nr 9 (wzór)
………………………………………………….
………………………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
(zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – odpowiadających rodzajem, wartością i
wymaganiom określonym przez Zamawiającego)
„Sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw na potrzeby PKS w Stalowej Woli S.A.”

Przedmiot zamówienia

Wartość
zamówienia
(brutto)

Data wykonania
zamówienia
(czas realizacji data
rozpoczęcia
i zakończenia)

Podmiot na rzecz
którego dostawy
zostały wykonane

.........................., dnia ............................

....................................................................

(miejscowość)

(podpis osoby/osób upoważnionych)

W załączeniu dowody określające czy dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.

