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Nazwa i adres Zamawiającego: 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka 

Akcyjna, ul.  Żabia  40, 27-400 Ostrowiec Św. 
 
 
tel.   607 432 918 

e-mail: zarzad@pksostrowiec.pl 

 

ZNAK: 1/d/2022 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  
 

Przedmiot zamówienia: 

,,Sukcesywne dostawy paliw płynnych: oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb-95,  

autogazu LPG” 

 
Tryb: 
zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022, poz. 1710 ze zm.) zwaną dalej Ustawą.  

Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 1 5 . 1 1 . 2 0 2 2  

Nr ogłoszenia 2022/S 220-633277 

 

Wartość szacunkowa zamówienia  jest wyższa od progów unijnych określonych na podstawie art.3 

ustawy PZP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIWZ sporządzona przez: Komisja Przetargowa w PKS w Ostrowcu Św. S.A. 

SIWZ zatwierdzona przez:  Zarząd PKS w Ostrowcu Św. S.A. 

 

 

                                 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI  2022 
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Rozdział 1.Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, 

siedziba: 27-400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 40,  tel. 607 432 918, strona internetowa 

www.pksostrowiec.pl, e-mail: zarzad@pksostrowiec.pl,  NIP 661–02–00-189, REGON 000617700, 

KRS: 0000050306, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego.  Konto:  Bank Pekao nr 77 1240 4416 1111 0000 4956 9520   

 

Rozdział 2.Tryb udzielenia zamówienia 

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  przepisów ustawy z dnia  

11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia  jest wyższa od 

progów unijnych określonych na podstawie art.3 ustawy PZP.  

Postepowanie prowadzone jest w języku polskim. 

Postępowanie oznaczone jest znakiem 1/d/2022. 

Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu art. 139 ustawy. W związku z powyższym. 

Zamawiający najpierw dokona badania i ocen ofert, a następnie kwalifikacji podmiotowej 

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.  

 

 

Rozdział 3.Opis przedmiotu zamówienia 

1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw:  oleju napędowego, benzyny 

bezołowiowej Pb 95, autogazu LPG w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy. 
Przewidywane ilości zamawianego paliwa w okresie 2 lat: 

- olej napędowy –  3.500.000 litrów 

- benzyna bezołowiowa PB95 –300.000 litrów 

- autogaz LPG – 60.000 litrów 

Podane ilości paliw płynnych zostały określone na podstawie dotychczasowego zapotrzebowania. 

Zamawiający informuje, że podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zwiększenia lub zmniejszenia ilości zakupionych poszczególnych rodzajów paliw w zależności od 

potrzeb Zamawiającego.  

W przypadku zakupu paliwa w ilości mniejszej niż wyżej określone, Wykonawcy nie przysługują 

żadne inne roszczenia wobec Zamawiającego   oprócz zapłaty za faktycznie zatankowane paliwo. 

Oferowane paliwa muszą spełniać: wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  

9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r. poz. 

1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r. poz. 1679) oraz wymagania Polskiej 

Normy PN-EN 590+A1:2017-06 i PN-EN 228+A1:2017-06 – Paliwa do pojazdów samochodowych 

oraz Rozporządzenie Ministra klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla gazu skroplonego LPG (Dz.U. z 2021r. poz. 1293). 

 

2. Dostawy:  

- olej napędowy – dostosowany pod względem temperatury zablokowania zimnego filtra do 

panujących warunków atmosferycznych, w zależności od temperatury otoczenia (okresu) 

odpowiednio: letniego, przejściowego i zimowego; spełniającego wymogi normy PN- EN 590,  

- benzyna bezołowiowa Pb-95 spełniająca wymagania normy PN EN 228, 

 -autogaz LPG spełniającego wymogi normy PN-EN 589, 

w następujący sposób: 

-dostawa oleju napędowego oraz benzyny PB 95 realizowana będzie przez Zamawiającego cysterną 

Zamawiającego o pojemności 31000 litrów, 

-autogaz LPG Wykonawca dostarczał będzie na swój koszt do Stacji Paliw/siedziby Zamawiającego  

własnym transportem. Minimalna wielkość jednorazowej dostawy LPG wynosi 3000 litrów. 

 

 



3 

 

3. Czas i miejsce na realizację pojedynczej dostawy: 

a/ w przypadku dostawy cysterną Zamawiającego - Zamawiający wymaga aby poszczególne zakupy 

paliw odbywały się sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, z jednego wskazanego 

podstawowego miejsca odbioru /bazy magazynowej znajdującego się w odległości do 150 km od 

siedziby Zamawiającego. Odległość liczona jako najkrótsza odległość drogowa podana na stronie 

internetowej www.wyznaczanie-trasy.pl.  

Wykonawca wskaże również jedno dodatkowe miejsce odbioru/ bazę magazynową  znajdującą się  

w odległości do 250 km od siedziby Zamawiającego, w której Wykonawca będzie mógł dokonywać 

zakupu paliw w przypadku braku możliwości realizacji dostaw z miejsca odbioru podstawowego  

z winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie wówczas koszty transportu Zamawiającego  

w kwocie 6 zł netto / km wynikające z różnicy odległości pomiędzy bazą podstawową a bazą 

dodatkową. Różnica odległości liczona będzie według tachografu wskazującego faktycznie 

przejechane kilometry, przejazd odbędzie się drogą umożliwiającą poruszanie się pojazdu 

przewożącego paliwo.  

Miejsce odbioru musi być dostępne dla Zamawiającego we wszystkie dni robocze całodobowo,  

a w soboty przez minimum 6 godzin w ciągu doby. Zamówienia ilościowe na paliwa, o których mowa 

w ust.1 pkt a,b,c Zamawiający składał będzie sukcesywnie, pisemnie, e-mailem lub drogą 

elektroniczną  z wyprzedzeniem nie krótszym niż 1 (jeden) dzień roboczy przed terminem odbioru.  

 

b/ w przypadku dostawy autogazu LPG - Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy odbywały 

się w godzinach od 6:00 do 18:00, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu złożenia przez 

Zamawiającego zamówienia.  

 

c/Zamawiający dopuszcza możliwość składania poszczególnych zamówień pisemnie,   

e-mailem lub drogą elektroniczną. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliwa w dni 

robocze, w godz. od 07:00 do 15:00.  

 

d/Wykonawca zapewni dostawę paliw w sposób ciągły i niezakłócony brakami paliwa na wskazanej 

podstawowej bazie magazynowej.  

 

4. Całkowita wielkość zamówienia: 

Przewidywane szacunkowe  zapotrzebowanie w/w paliw w okresie objętym zamówieniem: 

- olej napędowy     -    3 . 5 0 0  0 0 0  litrów,  

- benzyna Pb 95     -        300.000 litrów,  

- autogaz LPG       -          60.000 litrów, 
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych asortymentu tj. podane wielkości 

zapotrzebowania Zamawiającego na paliwa mogą ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jednakże 

maksymalnie o 10%. 
5.Każda partia odbieranego paliwa musi posiadać poświadczone ksero atestu jakościowego 

(Świadectwo jakości) paliwa wystawione przez akredytowane laboratorium (wygenerowane 

elektronicznie przez bazę paliwową świadectwo jakości traktowane będzie przez Zamawiającego jako 

oryginał dokumentu).  

6.Dostawy oleju napędowego przejściowego i zimowego następować będą po złożeniu zamówienia 

przez Zamawiającego w okresach przewidzianych PN –EN 590. 

7.Wykonawca wydawał będzie kierowcy bezpośrednio  po każdym załadunku paliwa dowód wydania 

z bazy magazynowej - dokument WZ a następnie wystawiał będzie fakturę VAT rozliczając się po 

cenach jednostkowych obowiązujących na dzień zakupu paliwa za 1 litr paliwa wg portalu 

www.orlen.pl (Cena hurtowa netto zł/litr  dla ON, Pb 95) pomniejszonych o ustalony upust kwotowy, 

lub wg portalu www.orlenpaliwa.com.pl (Cena hurtowa netto dla woj. świętokrzyskiego zł/litr dla 

autogazu LPG) pomniejszonych o ustalony upust kwotowy.  

W przypadku autogazu Wykonawca wystawi dokument dostawy – WZ bezpośrednio po dostawie,  

a następnie wystawi fakturę VAT.  

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;  Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert wariantowych; Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających; Zamawiający nie 

przewiduje prawa opcji; Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, 

http://www.wyznaczanie-trasy.pl/
http://www.orlen.pl/
http://www.orlenpaliwa.com.pl/
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w takim wypadku Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie  te części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Brak powyższych 

informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy 

realizacji zamówienia. 

9.Wartości przedstawione przez Wykonawcę muszą być podane w PLN, a w przypadku Wykonawców 

spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie ich kraju. Zamawiający dokona przeliczenia 

wartości i danych finansowych przedstawionych przez Wykonawców spoza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) 

opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. 

10.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach przedstawionych 

w Istotnych Postanowieniach Umowy (dalej: IPU), stanowiących załącznik nr  4 do SIWZ. 

11. Wspólny słownik zamówień CPV: 

0900000-0 – paliwa 

09134100-8 – olej napędowy 

09132100-4 – benzyna bezołowiowa 

09133000-0 autogaz LPG  

 

  
Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia 
 
Zakup paliw odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od zawarcia umowy. 

 

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu     

 

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

w postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać.  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, o ile wynika  to z odrębnych 

przepisów: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży aktualną na dzień składania ofert koncesję na 

prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami wydaną na podst. ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022, poz. 1385 z późn. zm.). 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek jest 

spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców posiada uprawnienia i zrealizuje usługę do 

realizacji której te uprawnienia są wymagane. Nie dopuszcza się polegania na potencjale podmiotu 

trzeciego przy spełnianiu niniejszego warunku.  

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje dwoma miejscami odbioru/bazy 

magazynowe dostępnymi dla Wykonawcy w celu realizacji zamówienia: 

a/podstawowe – znajdujące się w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego. Odległość 

liczona jako najkrótsza odległość drogowa podana na stronie internetowej www.wyznaczanie-trasy.pl.  

b/dodatkowe- znajdujące się w odległości do 250 km od siedziby Zamawiającego, w której 

Wykonawca będzie mógł dokonywać zakupu paliw w przypadku braku możliwości realizacji dostaw z 

miejsca odbioru podstawowego z  winy Wykonawcy;  

4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego postępowania aktualną na dzień 

składania oferty. 

a) Suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 10 000 000 zł  

na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia.  

b) Ochrona ubezpieczeniowa z przedmiotowej umowy ubezpieczenia OC powinna obejmować m.in. 

rozszerzenie zakresu ochrony o: 

http://www.wyznaczanie-trasy.pl/
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 -odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania –  do 

wysokości sumy gwarancyjnej, 

 -odpowiedzialność cywilną z tytułu za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego 

– do wysokości sumy gwarancyjnej.  

Niniejsze rozszerzenie dotyczy tylko sytuacji, kiedy Wykonawca zatrudni podwykonawców do 

realizacji niniejszego zamówienia,  

-odpowiedzialność cywilną za produkt – do wysokości sumy gwarancyjnej, 

c)W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie trwania Umowy, Wykonawca obowiązany jest 

przedłużyć okres obowiązywania polisy i przedstawić dowód uiszczenia składki z tego tytułu, na co 

najmniej 7 dni roboczych przed wygaśnięciem polisy.  

 

Z treści wymaganych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wyżej wymienione 

warunki Wykonawca spełnił.  

 

2.Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków w stosownych sytuacjach polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (sporządzone zgodnie z 

Załącznikiem nr 7 do SIWZ). 

Zamawiający ocenia czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia.  

Z treści wymaganych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wyżej wymienione 

warunki Wykonawca spełnił.  

  

 

Rozdział 6. Wykluczenie z postępowania 

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

podstawie art. 108, art. 109 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835). 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

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

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

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

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

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

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

1559 i 2054), 

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, 
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f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art.9 ust.2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. 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 2012r. 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 jak wyżej; 

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 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 zamówienie publiczne, 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

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

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

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

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

oferty lub wnioski niezależnie od siebie, 

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

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, 

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

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

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

udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

2.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( 

Dz. U. z 2022, poz. 835) oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 

2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 

związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, 

str. 1).  

3.Zamawiający wykluczy również Wykonawcę:  

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

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

chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do 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) 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;  

3) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i 

rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w 
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 8 3 ustawy 



7 

 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 4.2.4.4. którego 

beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 

wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (UE) nr 

269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 

r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego; 4.2.4.5. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest 

podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i 

rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą 

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 

r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

 

Rozdział 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie Zamawiającego 

 

1.Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia,  

w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, niżej wymienionych dokumentów w celu 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:  

a) aktualną koncesję na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie 

do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.)  

b) kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zgodnej z 

przedmiotem niniejszego postępowania aktualną na dzień składania oferty wraz z załączeniem 

dowodu opłaty składki polisy, 

c) wykazu – dwa miejsca odbioru/bazy magazynowe dostępne dla Wykonawcy w celu realizacji 

zamówienia, wraz z informacją  o podstawie do ich dysponowania : 

a/podstawową – znajdującą się w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego. Odległość 

liczona jako najkrótsza odległość drogowa podana na stronie www.wyznaczanie-trasy.pl.  

b/dodatkową- znajdującą się w odległości do 250 km od siedziby internetowej Zamawiającego, w której 

Wykonawca będzie mógł dokonywać zakupu paliw w przypadku braku możliwości realizacji dostaw  

z miejsca odbioru podstawowego z winy Wykonawcy;  

sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy 

przedłożyć:  

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, art. 108 ust. 1 

pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;  

b) 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 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną 

ofertę/ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie 

od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego zgodnie z 

Załącznikiem nr 3 do SWZ;  

c) 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 ofert Wykonawca dokonał płatności należnych 

http://www.wyznaczanie-trasy.pl/
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podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłat tych należności;  

d). 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 ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłat tych należności;  

e) odpisu lub informacji 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; 

f).oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

Zamawiającego, o których mowa w: 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 

1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1170), zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.  

g). w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów 

dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu 

wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, 

h) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu 

trzeciego.  

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:  

- jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa 

informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub  miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja 

albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu.  

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 

"Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru 

lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. 

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje 

się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, 

wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

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

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
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Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. 

4.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający 

posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za 

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

 

 

Rozdział 8. Podmiotowe środki dowodowe. 

Dokumenty składane wraz z ofertą (Załącznik nr 1 do SIWZ):  

1.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w 

formie jednolitego dokumentu („JEDZ”), że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w 

postępowaniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SWZ. Szczegóły 

dotyczące sposobu złożenia JEDZ zawarte są w Rozdziale 12 SIWZ.  

W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca ogranicza się tylko 11 do 

wypełnienia sekcji α, i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.  

2.Należy również dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie rozporządzenia 

2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 835) (Załącznik 6 do SWZ).  

3.W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolity dokument („JEDZ”) oraz 

oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2, dotyczące każdego z tych podmiotów;  

4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument oraz 

oświadczenie z pkt 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).  

Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w SWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

118 ust.1 ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów umożliwiającymi należyte wykonanie zamówienia, w 

szczególności przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie tych podmiotów do oddania do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający w celu 

sprawdzenia czy poziom udostępnienia zasobu jest w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 

zamówienia oraz w celu oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego:  

-zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

-zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,  

-czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługę, których wskazane zdolności dotyczą.  

Dokument, o którym mowa powyżej, może stanowić zobowiązanie podmiotu trzeciego 

udostępniającego niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z 

zastrzeżeniem, że musi wskazywać elementy o których mowa w – Załącznik nr 7 do SIWZ.  

Na dokumencie użyczającym niezbędny zasób w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

niezbędny jest kwalifikowany podpis elektroniczny podmiotu użyczającego zasób.  

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 powyżej, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w pkt 3 (w tym JEDZ i oświadczenia) .  
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W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres, 

podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego 

wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą   

 

Rozdział 9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazania osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem 

https://ezamowienia.gov.pl.  

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.  

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Ernest Wiatrek – Główny 

Specjalista ds. Organizacyjno – Prawnych, tel. 607 303 404  e-mail: zarzad@pksostrowiec.pl 

(komunikacja przez e-mail, tylko w wyjątkowych sytuacjach, opisanych w pkt 18).   

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku 

postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-

148610-1c32eb7c-5f68-11ed-8832-4e4740e186ac 

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk 

„Przeglądaj postępowania/konkursy”).  

5. Identyfikator (ID) postępowania na Plaƞormie e-Zamówienia: ocds-148610-1c32eb7c-5f68-11ed-

8832-4e4740e186ac 

6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi 

posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Plaƞormie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na 

temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Plaƞormy e-Zamówienia 

określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej 

https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.  

7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania 

konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.  

8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących 

kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla 

dokumentów elektronicznych – zamówienie powyżej „progów unijnych”.  

9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w 

sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w 

formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako 

załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie 

będą miały bezpośredniego zastosowania.  

10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w 

postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:  

a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik),  

lub  

b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).  

11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) 

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.  

12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za 

pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do 
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komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności 

przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do 

komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj 

załącznik”). W przypadku załączników, które zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone są kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy 

wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem 

typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, 

wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu 

(typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).  

13. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie 

wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Plaƞormie e-Zamówienia oraz zalogowania się na 

Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania 

pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta 

uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.  

14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po 

zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.  

15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” 

wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 

16.Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług 

Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin 

Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/  

17.W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy  

e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem 

telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie 

internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.  

18.W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy  

i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację 

za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zarzad@pksostrowiec.pl (nie dotyczy składania 

ofert). 

 

 

Rozdział. 10 Wysokość i wymagania dotyczące wadium  

 

Wysokość wadium. 

Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 300 000,00 zł 

(słownie: trzysta tysięcy złotych) 

 

Forma wadium 

Wadium może być wniesione 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 pomoc 

finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 

i 1572). 

 

Termin i sposób wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 

upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 

oraz ust. 2 ustawy PZP. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

bankowy Zamawiającego: 77 1240 4416 1111 0000 4956 9520. 
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Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu lub jego 

opinii. 

Zaleca się, aby na przelewie umieścić informację: wadium w postępowaniu na 

„Sukcesywne dostawy paliw płynnych dla PKS w Ostrowcu Św. S.A.”  

Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny 

wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).  

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej lub poręczenia 

powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, 

bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie że zachodzą 

okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, stanowiące podstawę do żądania wypłaty 

należności. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty 

składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej 

przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie  

z wyrokiem KIO z dn. 24.06.2020 r., KIO 662/20, z dokumentu wadialnego powinno wynikać 

jednoznacznie, że zobowiązanie gwaranta obejmuje wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie oraz obejmuje wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o 

których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, wynikające z działania lub zaniechania wszystkich 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

Niewniesienie wadium, wniesienie w sposób nieprawidłowy, nieutrzymywanie wadium nieprzerwanie 

do upływu terminu związania ofertą lub złożenie wniosku o zwrot wadium w przypadku, o którym 

mowa w art.98 ust.2 pkt 3 ustawy PZP, skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.  

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

  

Zwrot wadium 

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 

- upływu terminu związania ofertą; 

- zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

-unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy 

nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do 

jego wniesienia. 

Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 

wniosku zwraca wadium Wykonawcy:  

-który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

-którego oferta została odrzucona; 

-po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza; 

-po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte 

odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art.98 ust.2 pkt 3 ustawy PZP, powoduje 

rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do 

korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy. 

Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez 

złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 
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Zatrzymanie wadium  

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium 

wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub 

poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 

128 ust. 1 Ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków 

dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa  

w art. 125 ust. 1 Ustawy PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

-Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

-Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana 

 

 

Rozdział 11. Termin związania ofertą. 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

Bieg terminu związania ofertą upływa z dniem 15.01.2023r. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, 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. Przedłużenie terminu związania ofertą, następuje 

wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

 

Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania ofert. 

Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego” udostępnionego przez 

Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania  

w zakładce „Informacje podstawowe”. Wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest do wpisania poprawnych danych oraz uzupełnienia 

pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia.  

Wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy” (Załącznik nr 1 do SWZ), zapisać 

go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez 

Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać 

odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego.  

Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia.  

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej  

w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku 

„Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie 

dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij”  

i „upuść”) służące do dodawania plików.  

Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” 

(Załącznik nr 2 do SWZ) w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym 

polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) 
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Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą, tj.: 

1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ; 

2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

potrzeby wykonania zamówienia, jeśli dotyczy – Załącznik nr 7 do SWZ; 

3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie rozporządzenia 2022/576 oraz 

na podstawie ustawy (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)-Załącznik nr 6 do SWZ; 

4) Pełnomocnictwa lub inne dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych 

dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w 

szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dna 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. 

zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; 

5) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu 

albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 

ustawy Pzp.  

Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem 

postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.   

Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający sugeruje złożenie oferty w formacie .pdf. 

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są 

zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla 

dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą 

być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego 

lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) 

w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się 

uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) 

lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 

zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, 

jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru 

oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym 

Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy 

w zakładce „Oferty/Wnioski”.  

Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. 

Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj 

ofertę”. 

Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą 

to 250 MB.  

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże, 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz 

z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” 

a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku 

archiwum (ZIP). Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz 

oświadczenie na Załączniku nr 6 do SWZ w postaci elektronicznej opatrzonej 
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 

skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 128 

ust. 1 ustawy Pzp.  

Zamawiający sugeruje, żeby w przypadku problemów z przesłaniem oferty 

niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego. 

Zamawiający uzna za dokument elektroniczny ofertę pierwotnie sporządzoną 

w postaci papierowej, a następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej 

zeskanowanie i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 
Rozdział 13. Termin składania i otwarcia ofert. 

Termin składania ofert: 16.12.2022 r. godzina 11:00. 

Termin otwarcia ofert: 16.12.2022r. godzina 11:30, z zastrzeżeniem art. 222 ustawy PZP. 

W przypadku awarii e-Zamówień, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyższym 

terminie, otwarcie nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

 

Rozdział 14. Opis  sposobu  obliczenia  ceny  ofert 

 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:  

- cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich, zgodnie z polskim systemem 

płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (2 miejsca po przecinku) na zasadach matematycznych. 

- cena obejmuje sumę ceny za wszystkie paliwa 

Kryteria oceny ofert: 

Cena brutto - 100 % 

Kryterium to obejmuje cenę brutto całego zamówienia, obliczoną przy zastosowaniu cen 

jednostkowych zawartych w ofercie. 

Dla porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita cena brutto z VAT. 

 

Kryterium najniższa cena ofertowa brutto (C) będzie rozpatrywane na podstawie 

oferowanej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę 

na Formularzu Oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną  

(100 punktów). Oferty zostaną ocenione na podstawie poniższego wzoru: 

C=Cmin / C0 × 100 pkt 

gdzie:  

C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert 

C0 – cena brutto oferty ocenianej  

C–punkty w kryterium najniższej ceny ofertowej brutto 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione 

w niniejszej Specyfikacji warunki, spełni wymogi ustawy Pzp oraz otrzyma największą 

liczbę punktów spośród ocenianych ofert. 

 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, 

a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 
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niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona.  

W przypadku, o którym mowa w ppkt 3 Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na 

wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia.  

Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

Zakwestionowanie przez Wykonawcę poprawienia omyłki, o której mowa w ppkt 3  

w wyznaczonym terminie, stanowi przesłankę odrzucenia oferty, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 11 

ustawy PZP. 

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych 

dokumentów lub oświadczeń. 

 

W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) należy wpisać łączną cenę za wykonanie 

przedmiotu zamówienia brutto, stawkę podatku VAT, wysokość stałego upustu dla poszczególnych 

pozycji dostawy oraz łączną cenę netto. 

Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia 

ujmując wszystkie koszty, jakie poniesie w związku realizacją przedmiotu zamówienia w tym 

wszystkie ciężary publiczno prawne ( w szczególności podatek VAT, cło, podatek graniczny, akcyzę) 

oraz wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w SIWZ (w tym koszty transportu  

w przypadku autogazu LPG, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia) i inne koszty niezbędne do 

wykonania zamówienia oraz uwzględnić wysokość zaproponowanego stałego upustu kwotowego. 

Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę całkowita wartość przedmiotu zamówienia wyliczona 

w sposób następujący: 

- szacunkowa ilość dostaw w litrach  x cena za 1 l paliwa netto wg. portalu www.orlen.pl  

(cena hurtowa zł/litr ON, Pb 95), a w przypadku autogazu LPG wg. portalu 

www.orlenpaliwa.com.pl (cena hurtowa netto zł/litr dla woj. świętokrzyskiego) z ustalonego dnia 

uwzględniająca stały upust, wyliczona według poniższego zestawienia : 

 

Cenę paliwa należy podać wg. poniższego zestawienia: 
  
 
 

Lp Nazwa 

asortymentu 

Szacunkowa 

ilość w litrach 

Cena hurtowa 

netto zł/litr ON, 

Pb 95,  wg 

portalu 

www.orlen.pl   

z dnia 9.12.2022r. 

Cena hurtowa 

netto zł/litr 

autogazu  LPG  

wg portalu 

www.orlenpali

wa.com.pl  dla 

woj. 

świętokrzyskiego 

z dnia 9.12.2022r.  

Upust 

kwotowy  

netto 

zł/litr 

Cena z 

upustem 

netto 

zł/litr 

Wartość dostaw 

netto  

w zł.  z 

uwzględnionym 

upustem 

 

Stawka 

VAT  

w % 

 

Kwota 

podatku 

VAT w zł. 

Wartość brutto w zł. 

z uwzględnionym 

upustem 

http://www.orlen.pl/
http://www.orlenpaliwa.com.pl/
http://www.orlenpaliwa.com.pl/
http://www.orlenpaliwa.com.pl/
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1. Olej 
 
napędowy 

3 500 000             

2. Benzyna 
 

Pb 95 

   300 000        

3. autogaz  

LPG 

 

     60 000        

Cena za 1 litr ON, Pb 95 odnosi się do 1 litra paliwa w temperaturze referencyjnej +15 stopni Celsjusza. 

Całkowita wartość brutto przedmiotu zamówienia to suma wartości brutto pozycji 1-3 

Wszystkie wartości (ceny jednostkowe, wartość brutto, upust i wartość przedmiotu zamówienia) mają 
być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Wartość przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie służy wyłącznie porównaniu ofert  
i wyborowi oferty najkorzystniejszej – rzeczywiste wynagrodzenie będzie wyliczane po każdej 
dostawie.  Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę paliwa stanowić będzie iloczyn 
ilości paliwa wynikający z dowodu dostawy oraz ceny 1 litra paliwa, pomniejszonej o stały 
upust. Wykonawca każdorazowo ustala cenę za 1 litr paliwa wg portalu www.orlen.pl z dnia 
dostawy (Cena hurtowa netto zł/litr  dla ON, Pb 95) , lub wg portalu www.orlenpaliwa.com.pl z dnia 
dostawy (Cena hurtowa netto zł/litr dla woj. świętokrzyskiego dla autogazu LPG). Cena za 1 litr ON, 
Pb 95 odnosi się do 1 litra paliwa w temperaturze referencyjnej +15 stopni Celsjusza. 

Wartość przedmiotu zamówienia musi być podana cyfrowo i słownie,                                       

z  uwzględnieniem należnego podatku VAT, w złotych polskich do dwóch miejsc  

po przecinku – na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do oferty.  

Upust podany w ofercie jest wartością stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia  

i nie  może podlegać jakimkolwiek zmianom. 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.  

Termin płatności: 21 dni liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

 

 

Rozdział 15. Informacje o formalnościach jakie winny być dopełnione po wyborze oferty. 

 

Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

Przed zawarciem umowy Wykonawca powinien przedstawić: 

1) pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów, 

2) informacje niezbędne do sporządzenia umowy. 

 

 Rozdział 16. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z Wykonawcą 

wybranym w wyniku postępowania, zamieszczone są w Projekcie umowy – Załącznik nr 4 

do niniejszej SIWZ.  

Wykonawca nie ma prawa umieszczania lub żądania umieszczania w zawieranej 

umowie po wyborze jego oferty, jakichkolwiek postanowień za wyjątkiem postanowień 

o charakterze informacyjnym lub wskazujących na sposób wykonywania umowy w zakresie 

komunikacji stron i form tej komunikacji.  

http://www.orlen.pl/
http://www.orlenpaliwa.com.pl/
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Przyjmuje się, że zapisy projektowanych postanowień umowy niezakwestionowane 

przed złożeniem oferty, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej 

zawarcia.  

 

Rozdział 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w wysokości 2,5% wartości brutto przedmiotu zamówienia podanego w ofercie.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 

- pieniądzu; 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

- gwarancjach bankowych; 

- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

- 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. 

Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej; 

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia  

6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

  

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez zamawiającego. 

  

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
 

Całość zabezpieczenia Wykonawca musi wnieść najpóźniej w  dniu zawarcia umowy. 

 

Rozdział 18. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy. 

 

Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 

dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie 

wynagrodzenia umowy w przypadku, gdy zmianie ulegną stawki podatku VAT – wynagrodzenie 

ulegnie zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostanie takie samo, a wartość podatku 

VAT i wynagrodzenie brutto ulegną zmianie. 

 

Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

1.Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej jeżeli mają lub mieli interes prawny 

w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 

przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 509 – 590 ustawy). 

3. Terminy wniesienia odwołania: 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania 

informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja 

została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia 

wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów na stronie internetowej. 
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3) Odwołanie wobec czynności innych niż powyższe 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. 

 

 

 

Rozdział 20. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(„RODO”) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe. 

1.Administratorem danych osobowych jest PKS w Ostrowcu Św. S.A. ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski. Z Administratorem Danych osobowych można kontaktować się: 

1) listownie, na adres PKS w Ostrowcu Św. S.A., ul. Żabia 40, 27 – 400 Ostrowiec  Św., 

2) telefonicznie: (+48) 607 432 918; za pośrednictwem e – maila, na adres: zarzad@pksostrowiec.pl 

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych w osobie Anita Kłonica, z którym 

skontaktować się można: 

1) telefonicznie: (+48) 607 432 918, 

2) listownie, na adres: ul. Żabia 40, 27 – 400 Ostrowiec Św., 

3) za pośrednictwem e – mail, na adres: iod@pksostrowiec.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywne dostawy paliw 

płynnych”, nr sprawy 1/d/2022, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o właściwe przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych, podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny 

w otrzymaniu Pana/Pani danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

podmioty przetwarzające na podstawie wiążących umów powierzenia lub inni administratorzy 

danych przetwarzający Pani/Pana dane we własnym imieniu. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

w przypadku gdy zamówienie publiczne będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, 

dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. 

6.Informujemy o przysługujących prawach:  

1)na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy 

czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora danych osobowych ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 

2 RODO, przy czym 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, a także nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy z dnia 

mailto:iod@pksostrowiec.pl
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11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. Odmowa podania danych osobowych będzie wiązała się 

z brakiem możliwości realizacji celów określonych w pkt 3 powyżej. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane 

 

 

Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ będą miały zastosowanie przepisy: ustawy Pzp, 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 1360) oraz inne 

przepisy obowiązujące przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. 

 

 

Wykaz załączników do SIWZ : 

1.Wzór – formularz ofertowy; 

2.Wzór - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; 

3.Wzór – oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej; 

4.Projekt umowy – Istotne Postanowienia Umowy; 

5.Wykaz miejsc odbioru/baz magazynowych; 

6.Oświadczenie  o braku podstaw wykluczenia. 

7.Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. 

8.Oświadczenie o aktualności danych. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

     


