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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A.
ul. Ząbkowska 2, 08-300 Sokołów Podlaski
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej
428 000 euro na dostawę pn.

„Sukcesywne dostawy paliwa: oleju napędowego i benzyny PB 95 dla
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie
Podlaskim S.A.”
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl;

Identyfikator postepowania: a2a8de4b-d498-46b6-b472-4d2e89c6486e
Nazwa skrzynki ePUAP: PKS-SOKOLOW

Nr postępowania: PKS S.A 1/2021

Zatwierdzam:

..........................................................
(Kierownik Zamawijącego)

SOKOŁÓW PODLASKI 2021
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ROZDZIAŁ 1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A.
Adres:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A.
ul. Ząbkowska 2, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. /25/ 781 20-17 /25/781 20-19
adres e-mail: pks_sekretariat@wp.pl
adres strony internetowej: www.pkssokolow.pl
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A,
reprezentowane przez Prezesa Zarządu, zwane dalej Zamawiającym, działając na podstawie
ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą Pzp, ogłasza postępowanie w trybie przetargu
nieograniczonego na:
„Sukcesywne dostawy paliwa: oleju napędowego i benzyny PB 95 dla Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A.”
ROZDZIAŁ 2
STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
2.1. Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie za pośrednictwem
miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl;
Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ” jest
mowa o „miniPortalu” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację
procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej
służące w szczególności do przekazywania ofert oraz oświadczeń.
2.2. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielnie zamówienia dostępne będą na stronie
https://miniportal.uzp.gov.pl;
2.3. Szczegółowa Instrukcja korzystania z miniPortalu dostępna jest w sekcji „Instrukcja
użytkownika” pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
ROZDZIAŁ 3
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
3.1. Niniejsze postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego oznaczone jest numerem
referencyjnym: PKS S.A 1/2021
3.2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na
numer ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED).
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ROZDZIAŁ 4
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
132 ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do ustawy Pzp.
4.2. Wartość zamówienia przekracza równowartość progu unijnego dla zamówienia
sektorowego udzielanego przez zamawiających sektorowych tj. kwotę 428 000 euro, o
której mowa w rozdziale III pkt 1) Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich
równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych lub konkursów (M. P. z 2021 r. poz. 11).
4.3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa
w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. Stosowanie do przywołanych przepisów 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.
4.4. Jeżeli wobec wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa
podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 10
pkt 1, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert pozostałych
Wykonawców, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta
została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
4.5. Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa
w pkt. 4.4 do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia.
4.6.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4.7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
4.8. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące nabywania dostaw.
ROZDZIAŁ 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
5.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Sukcesywne dostawy paliwa: oleju
napędowego i benzyny PB 95 dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
„Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. w okresie 24 miesięcy.
5.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
09134100-8 Olej napędowy ON
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09132100-4 Benzyna bezołowiowa
5.3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup (dostawa) oleju napędowego (ON) w ilości 2000 m3 – kod CN27101943 i CN27102011 oraz benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości 150 m3 kod CN 27101245 przeznaczonych do tankowania pojazdów
Zamawiającego oraz sprzedaży na zewnątrz, spełniającego wymagania obowiązujących
polskich i europejskich norm, w tym normy PN-EN 590:+A 12017-06 (ON), PN-EN
228:+A12017-06 (PB 95) przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych (Dz.U .z 2015 r.
poz.1680), a także ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw z dnia
25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.133 z póź.zm.). Parametry techniczne i
chemiczne dostarczanego oleju napędowego nie mogą być gorsze niż określone w wyżej
wymienionych ustawach i normach oraz w załączniku nr 3 do Rozporządzenia a benzyny
PB 95 w załączniku 1,2. Dostarczany olej napędowy musi być czysty mikrobiologicznie
oraz odporny na ewentualne skażenia biologiczne, w całym łańcuchu dystrybucji oraz w
instalacji paliwowej.
5.4. Przewidywane zapotrzebowanie oleju napędowego w okresie objętym zamówieniem
wynosi:
- ON - 2000 m³
Średnia wielkość dostaw zapotrzebowania miesięcznego wynosi :
- ON - 80m³ do 100 m³
• Stacja Paliw w Sokołowie Podlaskim - 65 %
• Stacja Paliw Zajezdnia Węgrów - 35%
Minimalna ilość jednorazowej dostawy:
Węgrów
- 10 m³
Sokołów Podlaski - 20 m³
Miejsce dostaw:
Stacja Paliw w Sokołowie Podlaskim - ul. Ząbkowska 2 , 08-300 Sokołów Podlaskim
Stacja Paliw w Węgrowie
- ul. Przemysłowa 11 , 07-100 Węgrów
- PB 95 - 150 mᶾ
Średnia wielkość dostaw zapotrzebowania miesięcznego wynosi:
- PB 95 – 5 mᶾ do 7 mᶾ - wyłącznie Stacja Paliw Sokołów Podlaski.
5.5. Zamawiający zastrzega, że oznaczona w pkt 5.4 ilość paliwa stanowi wartość szacunkową,
w związku z czym oznaczenie jej na tym poziomie nie powoduje dla Za mawiającego
żadnych negatywnych konsekwencji, w szczególności nie powoduje zmiany ceny w
przypadku konieczności zamówienia w okresie objętym umową większej lub mniejszej
ilości paliwa.
5.6. Paliwo będzie dostarczane przez Wykonawcę na koszt własny i tankowane do zbiorników
w stacjach paliw Zamawiającego położonych w Sokołowie Podlaskim przy ul.
Ząbkowskiej 2 oraz w Węgrowie, przy ul. Przemysłowej 11.
5.7. Parametry dostarczonego oleju napędowego powinny być dostosowane do okresu dostawy,
tj. pory roku i temperatury otoczenia (tzw. olej napędowy letni, przejściowy i zimowy).
5.8. W przypadku innego źródła pochodzenia paliwa, Wykonawca zobowiązany jest przed
każdorazową dostawą przedstawić certyfikaty jakościowe oferowanego paliwa i uzyskać
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na dostawę zgodę Zamawiającego w formie pisemnej lub e-mail.
5.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia, a Wykonawca przyjmuje do
realizacji ewentualne dostawy oleju napędowego do eksploatacji w klimacie arktycznym
(tzw. arktyczne) o parametrach zgodnych z tabelą 2b w PN- EBN 590 + A 2011
o temperaturze niższej od temperatury powietrza na zewnątrz.
5.10. Zamówienia składane będą z przynajmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem. Zamawiający
będzie składał zapotrzebowanie pisemnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do
godz. 13:00. Wykonawca zrealizuje zamówienie przed upływem 48 godzin od złożenia
zamówienia. W przypadku zamówień złożonych przez Zamawiającego po godz. 13:00
będzie traktowana jako zamówienie złożone następnego dnia roboczego. Wykonawca
każdorazowo potwierdzi dokonanie dostawy drogą elektroniczną, z co najmniej 12godzinnym wyprzedzeniem.
5.11. Dostawy będą odbywać się w godzinach 700- 1800, w dni robocze, tj. od poniedziałku
do piątku (z wyjątkiem, przypadających w te dni, dni ustawowo wolnych od pracy).
5.12. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania zamówień Zamawiającego na dostawę
paliwa zgodnie z zamówieniem. Dostawy paliwa będą realizowane autocysterną
spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie
towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2021 r. poz.756)
5.13. Wykonawca po udzieleniu przez Zamawiającego pełnomocnictwa zapewni pełną obsługę
dostaw w systemie SENT na platformie PUESC.
5.14. Zamawiający przewiduje prawo opcji, polegające na zmniejszeniu bądź zwiększeniu
ilości dostaw paliwa w zależności od potrzeb Zamawiającego, maksymalnie o 20% w
stosunku do przewidywanej na podstawie dotychczasowego zużycia ilości podanej w
specyfikacji zamówienia. Jednakże w przypadku wystąpienia okoliczności których
Zamawiający nie mógł przewidzieć, powodujących konieczność zmniejszenia ilości
dostaw poniżej 20 % w stosunku do całego zamówienia, Zamawiający zawiadomi o
wystąpieniu tej okoliczności Wykonawcę niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni
od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu okoliczności). W takim wypadku strony mogą
kontynuować umowę na dotychczasowych warunkach lub rozwiązać umowę bez
negatywnych konsekwencji dla żadnej ze stron.
5.15. Oferowany olej napędowy ON i PB 95 mogą być charakteryzowane przez normy
zakładowe producenta, ale o parametrach jakościowych tożsamych lub lepszych
od przedstawionych w przywołanych wyżej normach i rozporządzeniach.
5.16. Zamawiający nie dopuszcza, aby oferowane i dostarczane paliwo zawierało produkty
pochodzące z recyklingu odpadów sztucznych.
5.17. Zamawiający nie wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie stosunku pracy zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.
5.18. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
5.19. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Przedmiot zamówienia jest
jednorodny; potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców dostarczających
różne rodzaje lub ilości paliwa mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu
zamówienia
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ROZDZIAŁ 6
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
6.1. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy.
6.2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są
w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
ROZDZIAŁ 7
INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków
dowodowych.
ROZDZIAŁ 8
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 108 ORAZ ART. 109 USTAWY PZP
8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
8.1.1. w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy Pzp), tj.:
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;
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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.
8.1.2. w art. 109 ust. 1 pkt.1, 4, 5 ustawy Pzp, tj.:
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) 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) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania
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lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
8.2. W zależności od zaistniałych podstaw wykluczenia określonych w powyższych
punktach wykluczenie Wykonawcy następuje stosownie do okresu wskazanego
w art. 111 ustawy Pzp.
8.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielnie zamówienia.
8.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1
pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni
Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, tj.
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi
przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami,
w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
8.5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa
w pkt. 8.4. są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę
czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy
Wykonawcę.
ROZDZIAŁ 9
INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ, oraz spełniają określone
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
9.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
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2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną
koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki, obejmującą minimum paliwa będące przedmiotem
zamówienia, ważną co najmniej przez okres obowiązywania umowy.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie co najmniej trzy dostawy (każda z nich realizowana na podstawie
odrębnej umowy) oleju napędowego i/lub benzyny PB 95 o wartości nie mniejszej
niż 500 000,00 zł netto każda. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonana
zostanie na podstawie wykazu dostaw oraz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu
warunku.
9.3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części
może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych. Wymagania dotyczące polegania na zasobach
innych podmiotów opisane są w Rozdziale 12.
9.4. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie
zamówienia dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców. Wymagania
dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia opisane są
w Rozdziale 13.
9.5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający działając na podstawie
art. 116 ust. 2 ustawy Pzp może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
ROZDZIAŁ 10
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWEIRDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)
10.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa
w Rozdziale 8 oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
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postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 9 Wykonawca będzie obowiązany
przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, sporządzonego zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L3 z 6.1.2016). Przedmiotowe
oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie
warunków udziału w postepowaniu, na dzień składania ofert i stanowi dowód
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie do oferty.
•w części II Sekcji D JEDZ (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;
•w części III JEDZ (Podstawy wykluczenia) należy podać następujące informacje:
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.108 ust.1 pkt
1) i pkt. 2) ustawy Pzp informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ oraz
Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ (w zakresie przestępstw o których mowa
w art.115 § 20 KK, art.165a KK, art.189a KK, art.228-230a KK, art.250a KK,
art.258 KK, art.46 lub art.48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, a także
przestępstwa, o których mowa w art.9 ust.1-3 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz
w Części III lit. D JEDZ (w zakresie przestępstw, o których mowa w art.270277d KK, 286 KK, art.296-307 KK);
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.108 ust.1 pkt
3) ustawy – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1
pkt 4) ustawy – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.108 ust.1 pkt
5) ustawy – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.108 ust.1 pkt
6) ustawy – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1
pkt 1) PZP – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.109 ust.1 pkt
4) ustawy – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1
pkt 5) PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz trzeci JEDZ;
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- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1
pkt 7) PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz siódmy JEDZ;
•w Części IV formularza JEDZ (Kryteria kwalifikacji) Zamawiający żąda jedynie
ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α),
bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;
•Część V formularza JEDZ nie dotyczy przetargu nieograniczonego, wobec czego
Wykonawca nie wypełnia tej części formularza.
Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną wersję
formularza JEDZ można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejskidokument-zamowienia.
Załączony do oferty dokument JEDZ musi zostać załączony w systemie w oryginale
w formie elektronicznej przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy
zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla
formy organizacyjnej. Wykonawca podpisuje wypełniony przez siebie JEDZ
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odrębny
dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wypełniony
i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów
odrębny formularz JEDZ
10.2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 10 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków
dowodowych.
10.2.1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego
- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
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
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wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem
nr 6 do SWZ);
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz
z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających,
że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
4) zaświadczenie albo inny dokument 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
z zastrzeżeniem pkt. 10.3.;
6) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie
odnoszącym się do podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w:
•art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
•art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
•art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy odnośnie do zawarcia z innymi Wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
•art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
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•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),
•art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy.
10.2.2. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca składa:
1)aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydanej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do
jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
2)wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz 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 (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ);
10.2.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 10.2.1 pkt 3) i 4) składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
2) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 10.2.1 pkt 5) składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu
z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed jego złożeniem.
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3) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 10.2.1 pkt 1) składa informację
z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do
wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, 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. Wymagania dotyczące
terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt. 10.2.3.
10.3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli
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, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest
oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca
wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
10.4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie
numeru referencyjnego postępowania lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
10.5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają
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 (Dz. U. z 2020 r. poz.
2415) oraz przepisy 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
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452)
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ROZDZIAŁ 11
PODWYKONAWSTWO
11.1. Wykonawca może powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcy
(Podwykonawcom).
11.2. Zamawiający dopuszcza dostawy z udziałem podwykonawców, w zakresie usługi
transportu paliw, taborem będącym w dyspozycji podwykonawcy.
11.3. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem
podwykonawców Zamawiający wymaga, aby 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.
Oświadczenie, z którego wynikać będzie, którą część zamówienia wykonają
poszczególni Wykonawcy składane będzie w pkt. 4 Formularza Oferty.
11.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom:
a) zobowiązany jest wypełnić część II sekcja D jednolitego dokumentu, w tym, o ile jest to
wiadome, podać firmy podwykonawców;
b) nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji
wymaganych w części II Sekcja A i B oraz części III jednolitego dokumentu.
11.5. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
ROZDZIAŁ 12
POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
12.1. Zgodnie z art. 118 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
12.2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów,
o których mowa w ust.1:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi
udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W tym celu składa wraz z ofertą
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Niniejsze
zobowiązanie winno również potwierdzać brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
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udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy, do realizacji których
te zdolności są wymagane.
4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w określonym przez
Zamawiającego terminie zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
12.3. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
12.4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w ust. 12.2, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów
podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:
1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych
zasobów Wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) składa wraz z ofertą JEDZ dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w
Części II Sekcji C JEDZ (Informacje na temat polegania na zdolności innych
podmiotów);
3) w terminie określonym w Rozdziale 10 pkt. 10.2.1 SWZ, przedkłada w odniesieniu
do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty (na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postepowaniu wyłącznie dokumenty w zakresie w jakim
Wykonawca powołuje na zasoby innego podmiotu) tam wskazane.
12.5. Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby składane w formularzu JEDZ winny
mieć formę elektroniczną (tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez każdy z tych podmiotów) w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o
których mowa w art. 273 ust.1 ustawy Pzp.
12.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek, łączący
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do
tych zasobów oraz określa w szczególności:
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1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby:
•zdolności techniczne lub zawodowe w zakresie potwierdzenia spełniania warunku
(doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia),
•sytuacja finansowa lub ekonomiczna (np. informacja banku);
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia (np.
udostępnianie osób, podwykonawstwo);
3) 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.
12.7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby powinno być podpisane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.
ROZDZIAŁ 13
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
13.1. 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.
13.2. W formularzu oferty należy wskazać nazwy wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
13.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o oddzielenie zamówienia nie mogą podlegać
wykluczeniu z postępowania.
13.4. JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie
składane na formularzu JEDZ winno być złożone wraz z ofertą pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej.
13.5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
13.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
13.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują
w Formularzu oferty w pkt. 5, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
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13.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
13.9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
13.10. 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.
ROZDZIAŁ 14
INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY
UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIJĄCY BĘDZIE KOMUNKOWAŁ SIĘ
Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH
TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
14.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
14.2. W
przedmiotowym
postępowaniu
komunikacja
między
Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem miniPoratlu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP -pod
adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej e-mail
pks_sekretariat@wp.pl, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu
miniPortalu.
14.3. Rejestracja i korzystanie z miniPortalu oraz ePUAP jest bezpłatne.
14.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać
konto na platformie ePUAP, gdzie będzie miał dostęp do następujących formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do
komunikacji”.
14.5.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie korzystania
z
systemu
miniPortal”
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi)
oraz
w „Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP)” (https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania).
14.6.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz
do komunikacji” wynosi 150 MB.
14.7.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do
Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść
dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
14.8. Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych (oferty, oświadczenia,
o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych,
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pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby) musi być zgodne z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 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, to
jest:
Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale 10 ust. 10.1. SWZ należy
złożyć, w języku polskim pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj.
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
14.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź
informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za
pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania.
14.10. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy
składania ofert):
14.10.1. 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
oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej TED: 2021/S 230-606812.
14.10.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem
poczty elektronicznej e-mail pod adresem wskazanym w pkt 14.2. W przypadku
wysyłania pytań Zamawiający prosi o przesłanie również w formie edytowalnej.
14.10.3. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia zamawiającego o wszelkiej
zmianie adresu poczty elektronicznej wykonawcy, podanego w ofercie.
ROZDZIAŁ 15
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA
SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Lech Czarnocki, tel. 25 781 20 17 (sprawy merytoryczne) oraz Antonina Orłowska (sprawy
formalne) w godzinach pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek w godzinach 07:0015:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
ROZDZIAŁ 16
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
16.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres
nie dłuższy niż 90 dni (przy czym pierwszym dniem terminu związania oferta jest
dzień, w którym upływa termin składnia ofert), tj. do dnia 27.03.2022 r.
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16.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą, o którym mowa 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.
16.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
16.4. 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.
16.5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje
utraty wadium.
ROZDZIAŁ 17
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
17.1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości
80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia
28.12.2021 r. do godz. 09:00
17.2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy 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).
17.3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego:
Powiatowy Bank Spółdzielczy
Nr 26 9221 0000 0011 1722 2000 0020
z dopiskiem: Wadium na: Sukcesywne dostawy paliwa: oleju napędowego
i benzyny PB 95 dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów”
w Sokołowie Podlaskim S.A.” ; nr postępowania PKS S.A. 1/2021.

Wniesienie wadium w formie pieniężnej będzie skuteczne jeżeli w podanym
terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego.
Zamawiający ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń
międzybankowych zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
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17.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, winno spełniać co
najmniej poniższe wymagania:
1) jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczenia lub gwarancji należy
wskazać Zamawiającego, którym jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
„Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A., ul. Ząbkowska 2, 08-300 Sokołów
Podlaski;
2) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust.6 ustawy Pzp;
3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej
kwoty wadium;
4) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie
Zamawiającego;
5) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin
związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień
składania ofert);
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania;
7) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za
wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone
w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja
obejmowała swą treścią (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);
9) oryginał gwarancji lub poręczenia musi zostać złożone wraz z ofertą na miniPortalu
w postaci elektronicznej.
17.5. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz
z ofertą.
17.6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej
wysokości i formie 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.
17.7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2
ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98
ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot
wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą
i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej,
uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.
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17.8. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez
złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca
się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający
winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5
ustawy Pzp.
17.9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ 18
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
18.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również jako
partner w ofercie składanej wspólnie z innymi podmiotami (konsorcjum, spółka
cywilna, itp.). Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego wykonawcę lub złożenie
oferty przedstawiającej rozwiązania wariantowe, spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez wykonawcę.
18.2. Ofertę, oświadczenia oraz dokumenty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem
nieważności w postaci elektronicznej, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.
18.3. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty lub oświadczenia, w tym
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
18.4. Ofertę sporządza się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie w formie JEDZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie JEDZ (jeżeli dotyczy);
3) dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji lub poręczenia, w przypadku wadium
złożonego w formie innej niż pieniądz z uwzględnieniem postanowień Rozdziału
17);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
18.5. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
18.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
18.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18.8. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
18.9. Ofertę wraz z załącznikami należy zaszyfrować. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
18.10. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego
odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Oferta może być złożona tylko do
upływu terminu składania ofert. Zamawiający sugeruje złożenie oferty na ok. 24
godziny przed terminem składania ofert.
18.11. Ofertę składa się za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePuap i udostępnionego również na miniPortalu. W
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formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePuap, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
18.12. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym, co może skutkować naruszeniem
integralności plików, a tym samym spowoduje konieczność odrzucenia oferty.
18.13. Kwalifikowane podpisy wykorzystywane przez wykonawców po podpisywania plików
muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r.
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z
późn. zm.).
18.14. Wymagania formalne dotyczące składanych w postępowaniu podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń:
2) Ofertę oraz oświadczenie w oryginale składa się, pod rygorem nieważności, w
formie
elektronicznej
(tj.
opatrzonej
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym). Dokumenty te powinny być podpisane 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.
2) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty wystawione przez
upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby:
a) w przypadku, gdy dokumenty zostały wystawione przez upoważnione podmioty
jako dokument elektroniczny Wykonawca przekazuje ten dokument.
b) w przypadku gdy dokumenty zostały wystawione przez upoważnione podmioty
jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. Poświadczenia zgodności dokonuje w przypadku:
− podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający
zasoby w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich
dotyczą,
− innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
3)Podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty oraz pełnomocnictwo:
a) przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, z zastrzeżeniem lit. b,
b) w przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
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poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. Poświadczenia zgodności dokonuje w przypadku:
− podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca,
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby w zakresie podmiotowych środków dowodowych,
które każdego z nich dotyczą;
− pełnomocnictwa - mocodawca.
4) Pozostałe zasady dotyczące formy składanych oświadczeń i dokumentów
zawarte zostały w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
18.15. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
18.16. Każdy elektroniczny dokument (plik) musi być podpisany osobno. Zamawiający zaleca
podpisywanie dokumentów w formacie .pdf formatem PAdES, zaś dokumenty w
innym formacie niż .pdf zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie
zewnętrznym (pamiętając o przekazaniu pliku z podpisem łącznie z dokumentem
podpisywanym). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z
kwalifikowanym znacznikiem czasu
18.17. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
Zamawiający rekomenduje stosowanie formatów: .pdf, doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg,
ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
18.18. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający zaleca spakowanie dokumentów
w plik o rozszerzeniu .zip lub .7z pamiętając o wcześniejszym podpisaniu każdego
ze skompresowanych plików.
18.19. 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.
18.20. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do
reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym
dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty
należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej,
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii,
poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
18.21. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić bądź wycofać
ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePuap i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób
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zmiany oraz wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na
miniPortalu.
18.22. Wykonawca po upływie terminu do składnia ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać oferty.
18.23. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca
powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być
udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku, o czym mowa w ust. 18.20 niniejszego Rozdziału.
18.24. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny
zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
„Tajne".
18.25. 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.
ROZDZIAŁ 19
TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
19.1

19.2
19.3.

19.2.
19.3.
19.4.

19.5.

19.6.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na
ePUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 28.12.2021r. do godziny 09:00.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”,
dostępnej
na
mini
Portalu
pod
adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na
miniPortalu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2021 r. o godzinie 11:00
Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego ePUAP i
miniPortal, poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert, dostępnego po
zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i wskazanie pliku do
odszyfrowania.
W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie
ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
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19.7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
19.8. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert opublikuje na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert. „Informacja
z otwarcia ofert" zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 Pzp, tj.:
1) nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały
otwarte;
2) ceny zawarte w ofertach.
19.9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem
Wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych
narzędzi do przekazu wideo on-line.
ROZDZIAŁ 20
UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ
20.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ.
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci
to czas udzielania wyjaśnień.
20.2. 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.
20.3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 20.2.
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia ofert.
20.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt. 20.2.
20.5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie,
o którym mowa w pkt. 20.2., Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień
SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
20.6. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
przekaże Wykonawcom, za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania.
20.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na stronie
prowadzonego postępowania.
20.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych
wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego
oświadczenia Zamawiającego.
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20.9. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia.
20.10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych
wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego
oświadczenia Zamawiającego.
20.11. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga
od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ
i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny
na ich przygotowanie.
20.12. Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez
zamieszczenie informacji na stronie prowadzonego postępowania oraz zamieszcza
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
20.13. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SWZ.
ROZDZIAŁ 21
SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY
21.1. Wykonawca podaje cenę ofertową netto na Formularzu Ofertowym, stanowiącym
Załącznik nr 1 do SWZ, tj. poda: cenę jednostkową netto za 1 m3 oferowanego rodzaju
paliwa, wysokość rabatu za 1 m3 oferowanego rodzaju paliwa – w odniesieniu do ceny
netto PKN Orlen za oferowany rodzaj paliwa, wartość netto za wykonanie całego
zamówienia z uwzględnieniem udzielonego rabatu oraz wartość brutto za wykonanie
całego zamówienia z uwzględnieniem udzielonego rabatu, na potrzeby porównania
i oceny ofert.
21.2. Wykonawca
może
zaproponować
tylko
jedną
cenę
–
całkowitą
(za wykonanie zamówienia ogółem) i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Cena
podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.
21.3. Cena ofert, w tym cena jednostkowa netto będzie podlegała zmianom wraz ze zmianami
cen ogłaszanych na stronach PKN Orlen, przy zachowaniu stałego rabatu
obowiązującego od ceny netto z każdego dnia dostawy. Określony przez Wykonawcę
rabat będzie obowiązywał przez cały okres trwania umowy i nie będzie podlegał
zmianom. Zmiana wartości ceny jednostkowej netto nie stanowi zmiany umowy.
21.4. Cenę oferty należy podać uwzględniając zakres przedmiotu zamówienia, o którym
mowa w Rozdziale 5 SWZ, projektowanych postanowieniach umowy, inne koszty
związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa w tym
koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, a także koszty wynikające
z wszelkich upustów i rabatów, koszty na ubezpieczenie społeczne (jeśli takie
zaistnieją), zakładane marże, koszt ryzyk pojawiających się podczas realizacji
zamówienia jakie na obecnym etapie postępowania mogą być zidentyfikowane.
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21.5. Obliczając cenę jednostkową sprzedaży, Wykonawca jest zobowiązany założyć stałość
kosztów transportu i zysku w całym okresie trwania umowy, gdyż Zamawiający nie
przewiduje waloryzacji ceny zakupu paliwa z powodu zmiany tych kosztów.
21.6. Cena oferty powinna być wyrażona wyłącznie w złotych polskich (PLN) z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z polskim systemem płatniczym po
zaokrągleniu do pełnych groszy. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane
jedynie w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
21.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
21.8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie 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 2020 r. poz. 106), Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku
Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując:
1) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
2) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez
kwoty podatku;
3) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.
21.9. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT lub kwoty akcyzy w trakcie
realizacji umowy, cena oferty i cenna jednostkowa brutto za dostarczane paliwo może
ulec zmianie, proporcjonalnie do zmiany stawki tych podatków.
21.10. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie
podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie
o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio
zmodyfikować treść formularza.
21.11. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do
rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
ROZDZIAŁ 22
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
22.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Termin płatności (T) – waga kryterium 40%.
22.2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%

będzie

się

kierował
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Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto wykonania przedmiotu
zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, podanej przez Wykonawcę
w Formularzu Ofertowym – waga 60%, przy czym 1% = 1pkt
Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 60 punktów (wartość punktowa obliczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C = (Cmin/Co) x 60pkt
gdzie:
Cmin – cena najniższa brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających
odrzuceniu
Co – cena oferty ocenianej brutto
2) Termin płatności (T) – waga 40%
Punkty za kryterium termin płatności zostaną przyznane wykonawcy na podstawie
oświadczenia dotyczącego terminu płatności faktur zawartej w formularzu oferty.
Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium termin płatności stosując
poniższe zasady:
Termin płatności 14 dni – 0 pkt,
Termin płatności 21 dni - 20 pkt,
Termin płatności 30 dni - 40 pkt.
Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę termin płatności faktur (w dniach). Minimalny
termin płatności wynosi 7 dni. Maksymalny termin płatności faktur podlegający punktacji
to 30 dni. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje termin płatności dłuższy niż
30 dni nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu płatności
krótszego niż 7 dni oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 5 Pzp jako
niezgodna z SWZ
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą, z największą
ilością uzyskanych punktów ofertę obejmującą realizację całości zamówienia,
stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów
udzielenia zamówienia, na podstawie poniższego wzoru:
P=C+T
gdzie: P – suma końcowa punków złożonej oferty
C – ilość punktów w kryterium cena złożonej oferty
T – ilość punktów w kryterium termin płatności.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie
liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Do wyliczenia Wykonawca przyjmuje cenę paliwa (ON) z auto nalewaka PKN Orlen
stosowaną w dniu: 21.12.2021r.
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22.3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę
w kryterium o najwyższej wadze.
22.4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający
wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
22.5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust.22.4,
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub
koszt.
22.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
22.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.
ROZDZIAŁ 23
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
23.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art.
264 ustawy Pzp.
23.2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego,
23.3. 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 24 SWZ.
23.4. 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.
23.5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
23.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz
wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
ROZDZIAŁ 24
WYMAGANIA DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
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24.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana w zakresie zobowiązany jest do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej „zabezpieczenie”)
w wysokości 0,5% ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie.
24.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
24.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub 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 dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Zapisy w umowie dotyczące zabezpieczenia zostaną dostosowane do formy
wniesionego zabezpieczenia.
24.4. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto, którego
numer zostanie podany Wykonawcy przed podpisaniem umowy. W przypadku
wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
24.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, wpłaty należy dokonać na
rachunek bankowy Zamawiającego:
Powiatowy Bank Spółdzielczy
Nr 26 9221 0000 0011 1722 2000 0020
z dopiskiem: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Sukcesywne dostawy
paliwa: oleju napędowego i benzyny PB 95 dla Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej
„Sokołów”
w
Sokołowie
Podlaskim
S.A.”;
nr postępowania PKS S.A. 1/2021
Uwaga:
Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt
dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści.
Zaleca się aby zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji zawierało
poniższe postanowienia:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu
naliczonych kar umownych), bez potwierdzania tych okoliczności;
2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu
zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej
z poręczenia lub gwarancji;
3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub
poręczyciela do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia;
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4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie;
5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji;
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego
postępowania;
7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A., ul. Ząbkowska 2, 08-300
Sokołów Podlaski;
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że
zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum).
24.6. Szczegółowe zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są
w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
ROZDZIAŁ 25
INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY
25.1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik
nr 4 do SWZ.
25.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
25.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym
w projekcie mowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
25.4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej.
ROZDZIAŁ 26
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
26.1. Środki ochrony prawnej określone zostały w Dziale IX ustawy Pzp i przysługują
Wykonawcy 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.
26.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i
Średnich Przedsiębiorców.
26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej
albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania
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odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem
zaufanym.
26.4. 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;
26.5. 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.
26.6. 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) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
i wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia
dokumentów zamówienia na stronie internetowej,
3) w przypadkach innych niż określone w ust.1) i 2) 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.
26.7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.
26.8. Odwołanie winno zawierać elementy wskazane w art. 516 ust. 1 ustawy PZP.
26.9. 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.
26.10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o
apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
26.11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.
26.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie,
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.

Strona 33 z 36

Nr postępowania: PKS S.A. 1/2021

26.13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
26.14. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje
skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
ROZDZIAŁ 27
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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 osobowych) (Dz. U. UE
administratorem Pani/Pana danych osobowych w PKS „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim
S.A., ul. Ząbkowska 2, 08-300 Sokołów Podlaski, jest Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A.;
1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, pn. Sukcesywne dostawy paliwa:
oleju napędowego i benzyny PB 95 dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
„Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. nr sprawy PKS S.A. 1/2021
2) w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 438 ustawy Pzp w celu weryfikacji
zatrudnienia przez Panią/Pana lub Pani/Pana podwykonawców na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również upoważnieni pracownicy PKS
„Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A.;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. 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;
6) 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.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana
do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
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publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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;
11) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
12) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
13) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
ROZDZIAŁ 28
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ
Załącznik nr 1 - Formularz Oferty
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – wersja edytowalna
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Załącznik nr 3 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów
Wykonawcy
Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy braku przynależności do grupy kapitałowej
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