
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Sukcesywna  dostawa  paliw  ciekłych  w  systemie  sprzedaży  bezgotówkowej  na  podstawie  kart  flotowych  dla
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przysusze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY________________________________________________________________________________

1.1. ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2. ) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670984138

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1. ) Ulica: ul. Targowa 52

1.5.2. ) Miejscowość: Przysucha 

1.5.3. ) Kod pocztowy: 26-400

1.5.4. ) Województwo: mazowieckie

1.5.5. ) Kraj: Polska

1.5.6. ) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7. ) Numer telefonu: .............................

1.5.9. ) Adres poczty elektronicznej: ..............................

1.5.10. ) Adres strony internetowej zamawiającego: ..............................

1.6. ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny 

zamawiający podmiot prawa publicznego

1.7. ) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna 

działalność usługi komunalne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1. ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2. ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3. ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywna  dostawa  paliw  ciekłych  w  systemie  sprzedaży  bezgotówkowej  na  podstawie  kart  flotowych  dla  Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przysusze

2.4. ) Identyfikator postępowania .......................................

2.5. ) Numer ogłoszenia: .....................................

2.6. ) Wersja ogłoszenia: 01

2.7. ) Data ogłoszenia: 2022-06-02 12:00

2.8. ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14. ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

http://www.mpoird.zagan.pl/
mailto:firma@mpoird.zagan.pl


SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1. ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

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

3.2. ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4. ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń 
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5. ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z 
wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6. ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Informacje ogólne: 1) W 
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, 
który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP-u dostępnego po adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal. 2) 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszcza się również komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami za pomocą 
poczty elektronicznej na adres e-mail: ......................... 3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz dokomunikacji”. 3) Wymagania 
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 5) Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach 
dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx,.txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, ..png, .tif, .dwg, .zip, .rar, 
przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150MB. 
6) Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: - dla dokumentów w formacie „PDF” zaleca się 
podpis formatem PAdES,- dokumenty w formacie innym niż „PDF” zaleca się podpisywać formatem XAdES.2. Złożenie oferty 1) 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu. Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego do złożenia oferty: EPUAP: /MPOiRD/SkrytkaESP. 
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego 
postępowania. 2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 
użytkownika”, dostępnej na stronie:https://miniportal.uzp.gov.pl/ 3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie 
dotyczy składania ofert) 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w ust. 2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji 
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz 
udostępnionego przez miniPortal. 2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: ............................. 3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty 
elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu 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 poz. 2415).

3.8. ) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania
danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14. ) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15. ) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w
Przysusze, ul. Targowa 52
- Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Przysusze jest Pani Maja Ślusarczyk tel. 48 675 22 94
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129.), dalej 
„ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
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SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w 
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;

4.1. ) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1. ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2. ) Numer referencyjny: ..............................

4.1.3. ) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4. ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8. ) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13. ) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup przez Zamawiającego paliw ciekłych (realizowany w systemie kart flotowych),
bezpośrednio na stacji  paliw dla pojazdów oraz sprzętów będących na wyposażeniu Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej  i
Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przysusze:
a) Oleju napędowego ON w ilości do 70.500,00 litrów odpowiadającego normie PN-EN 590 i wymaganiom jakościowym określonym
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 
2015, poz. 1680 ze zm.),
b) Benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości do 500 litrów odpowiadającej normie PN-EN 228 i wymaganiom jakościowym określonym 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 
2015, poz. 1680 ze zm.).
2. Zamawiający  informuje,  że  przedstawione  wyżej  ilości  zawierają  szacunkowy,  średnioroczny  możliwy  zakres  zakupu
poszczególnych paliw w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, z tym że Zamawiający gwarantuje odbiór paliw na poziomie
nie mniejszym niż 50 % opisanych w pkt. 2 ilości.   Zamawiający zastrzega sobie także możliwość zwiększenia ilości kupionego
paliwa o + 15 % każdej z podanych wyżej  ilości  paliw (wg bieżących potrzeb).  W przypadku mniejszej  ilości  zakupu paliw niż
szacowane, Wykonawca nie będzie kierował roszczeń do Zamawiającego z tego tytułu. 
3. Wymagania dotyczące stacji paliw:

 a) stacja paliw winna być wyposażona w minimum dwa dystrybutory na jeden rodzaj paliwa objętego zamówieniem;

b) co najmniej 1 stacja paliw Wykonawcy powinna znajdować się na terenie województwa mazowieckiego w odległości nie

większej niż 5 km (licząc od siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., znajdującej się na

ulicy Targowej 52, 26-400 Przysucha, po drogach publicznych); Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 274 ust.

1 PZP zobowiązany jest złożyć wykaz wyposażenia dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o

podstawie do dysponowania tymi zasobami (wykaz stacji paliw); Wzór wykazu znajduje się w rozdziale IV SWZ. 

c) stacja paliw winna być czynna przez całą dobę. 

4. Rozliczenia  za  dostarczone  paliwo będzie  następowało  w oparciu  o  faktycznie  zakupione ilości  paliwa i  cenę  jednostkową

obowiązującą w dacie dokonywania zakupu (tankowania), ustaloną w oparciu o cenę hurtową paliwa zamieszczoną na stronie

www.orlen.pl  w zakładce „hurtowa cena paliw”  dla  oleju  napędowego Ekodiesel  i  benzyny bezołowiowej  Eurosuper 95 oraz

doliczony procent marży podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W razie udokumentowanego braku informacji  o

cenie hurtowej na www.orlen.pl z dnia zakupu, zastosowanie znajdzie cena hurtowa z najbliższego dnia, dla którego umieszczono

cenę, następującego po dniu zakupu (tankowania). 

5. Zamawiający na warunkach określonych we wzorze Umowy dostarczy Wykonawcy wykaz danych, w tym wykaz numerów

rejestracyjnych pojazdów  upoważnionych do tankowania paliw u Wykonawcy. 

6. Osoba  tankująca  pojazd  zobowiązana  jest  posiadać  przypisaną  kartę  flotową  z  numerem  rejestracyjnym  pojazdu

Zamawiającego lub kartę flotową "na okaziciela" z firmą spółki Zamawiającego i jej numerem KRS i NIP, dostarczoną przez

Wykonawcę. 

7. Wykonawca  w  ramach  przedmiotu  umowy  wyposaży  Zamawiającego  w  co  najmniej  30  szt.  kart  flotowych,  z  okresem

obowiązywania obejmującym okres wykonania zamówienia.



8. Wykonawca wydane w ramach przedmiotu zamówienia ilości paliw rejestrował będzie na oddzielnym zestawieniu.

9. Szczegółowy wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III SWZ (projekt umowy)

4.2.6. ) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7. ) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

30163000-9 - Karty płatnicze 

4.2.8. ) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesięcy

4.2.11. ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13. ) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty 
budowlane: Nie

4.3. ) Kryteria oceny ofert

4.3.2. ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3. ) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny (wartości zamówienia) i ilości punktów sprzedaży paliw (stacji) na 

terenie woj. mazowieckiego

Kryterium 1

4.3.5. ) Nazwa kryterium: cena (wartość zamówienia)

4.3.6. ) Waga: 70 

Kryterium 1

4.3.7. ) Nazwa kryterium: ilość punktów sprzedaży paliw (stacji) na terenie woj. mazowieckiego

4.3.8. ) Waga: 30 



4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów
cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1. ) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2. ) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1 

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3. ) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4. ) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem - Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie 
działalności w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2021, poz. 716 ze zm.) - 
koncesja na obrót paliwami ciekłymi.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek, dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej, zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje
dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 1 Pzp 
dotyczące:

 a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie przewiduje określenia warunków udziału w postępowaniu 
w tym zakresie.

 b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wystawioną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki co najmniej w zakresie paliw objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku 
wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa powyżej będzie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 
i zrealizuje dostawy do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie przewiduje określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

 d. zdolności technicznej lub zawodowej: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną stacją paliw posiadającą następujące 
cechy i parametry: 

a) stacja paliw winna być wyposażona w minimum dwa dystrybutory w przeliczeniu na jeden rodzaj paliwa objętego przedmiotem 
zamówienia; 

b) co najmniej 1 stacja paliw winna znajdować się na terenie województwa mazowieckiego w odległości nie większej niż 5 km (licząc 
od siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., znajdującej się na ulicy Targowej 52, 26-400 
Przysucha, po drogach publicznych).

c) stacja paliw winny być czynna przez całą dobę.

5.5. ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w 
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

b. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym 
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wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 
2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o 
którym mowa w ust. 1 lit a powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a. 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. 

3) Dokumenty, o których mowa w ust. 2 lit. a powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 
Pozostałe wymagania zostały określone w SWZ.

5.7. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w trybie 274 ust. 1 PZP, zobowiązany jest złożyć: 

a) aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wystawioną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

b) wykaz wyposażenia dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami (wykaz stacji paliw). 

Pozostałe szczegółowe wymagania zostały określone w SWZ.  

wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. c) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)

6.1. ) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3. ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4. ) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5. ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6. ) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy pzp, natomiast spełnienie warunków
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2) udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z ust. 4 pkt 2 IDW (rozdział I 
SWZ).
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 6 IDW (rozdział I SWZ) 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia i dokumenty te potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu.
4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
5) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z 
treści pełnomocnictwa.
Uwaga !
Pełnomocnictwa winny być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
6) Wypełniając  formularz  ofertowy,  jak  również  inne  dokumenty  powołujące  się  na  wykonawcę:  w miejscu  np.:  „oznaczenie
wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów występujących wspólnie, a nie tylko pełnomocnika.
7) Zamawiający będzie kierował korespondencję do ustanowionego pełnomocnika.
8) Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została wybrana, zobowiązani są przed zawarciem umowy do przedstawienia 
zamawiającemu kopii umowy regulującej ich współpracę.

6.7. ) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

7.1) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3. ) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4. ) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć w szczególności zmianę 
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmianę osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 
zmianę osób pełniących funkcje kierownicze w ramach realizacji zamówienia.
2. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o której mowa art. 455 Ustawy Pzp.
3. Przewiduje  się  możliwość  zmiany  postanowień  zawartej  umowy  w stosunku do  treści  oferty,  na  podstawie  której
dokonano  wyboru  Wykonawcy,  w  przypadku  wystąpienia  co  najmniej  jednej  z  okoliczności  wymienionych  poniżej,  z
uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
3.1 Zmiana zakresu rzeczowego zamówienia jest  możliwa w przypadku zmiany sposobu realizacji  zamówienia wynikającej  ze
zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;
3.2 Zmiana wysokości wynagrodzenia, jest możliwa w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

3.3. zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za
którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, wówczas zmianie
może ulec zakres lub termin realizacji Umowy;

7.5. ) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją 
zamówienia: Nie

8.1. ) Termin składania ofert: 2022-06-15 12:00

8.2. ) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia 
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu na adres skrzynki ePUAP: skrzynka EPUAP: ...................

8.3. ) Termin otwarcia ofert: 2022-06-15 13:30

8.4. ) Termin związania ofertą: do 2022-07-14


