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I. Zamawiający: 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie 
35-501 Rzeszów, Al. Wyzwolenia 4, 

tel. (017) 860 56 00, fax: (017) 852 71 94 

e-mail: word@word.rzeszow.pl  

adres strony internetowej:  www.word.rzeszow.pl  

NIP: 813-28-37-816 

REGON: 690541260 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2019.1843) – zwanej dalej ustawą Prawo 

zamówień publicznych, w skrócie: „ustawa Pzp”, o ustalonej wartości 

szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w: 

- Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06-11-2020 r. pod nr 607463-N-2020 

- w BIP-ie Zamawiającego, 

- na stronie internetowej Zamawiającego  www.word.rzeszow.pl w zakładce    

  Przetargi, 

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw ciekłych tj. oleju 

napędowego, benzyny bezołowiowej oraz skroplonego gazu ropopochodnego 

zwanych dalej „paliwami” do pojazdów oraz urządzeń Zamawiającego w okresie  

37 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż od dnia  

02 stycznia 2021 r. w ilościach niżej podanych, z zastrzeżeniem ust. 4: 

1) Benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości do 25.000 litrów, przy czym minimalna 

ilość benzyny nie może być mniejsza niż 5.000 litrów. 

2) Oleju  napędowego  w  ilości  do 86.400  litrów, przy czym minimalna ilość oleju 

napędowego nie może być mniejsza niż 5.000 litrów. 

3) Skroplonego gazu ropopochodnego LPG  w ilości  do 62.000  litrów, przy czym 

minimalna ilość gazu nie może być mniejsza niż 5.000 litrów. 

2. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym  

w odpowiednich normach i przepisach prawa, a w szczególności: 

1) ustawie z dnia 25-08-2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw (Dz.U.2019.660) 

2) ustawie z dnia 26-08-2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

(t.j.Dz.U.2020.1233) 

3) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9-10-2015 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (tj.Dz.U.2015.1680)  

4) rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14-04-2016 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla gazu skroplonego(LPG) (Dz.U.2016.540). 

3. Dostawy oleju napędowego, o których mowa w ust. 1 pkt 2 dotyczą gatunku 

odpowiedniego dla okresu letniego, przejściowego i zimowego. W przypadku 

spadków temperatury otoczenia poniżej minus 10oC dostarczany olej napędowy 
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powinien odpowiadać paliwu zimowemu. Wykonawca umowy zapewni 

Zamawiającemu dostawę danego gatunku oleju napędowego w zależności od 

aktualnej temperatury otoczenia. 

4. Określone w ust. 1 ilości paliw są wielkościami szacunkowymi, jakie zamierza kupić 

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega 

sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym w zależności od 

bieżących potrzeb Zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego 

przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku 

do Zamawiającego.  

5. Dostawa paliw dokonywana będzie sukcesywnie ze stacji paliw, na której prowadzona 

jest jednocześnie sprzedaż wszystkich paliw stanowiących przedmiot zamówienia, 

zlokalizowanej ………………………………. – określonej w ofercie Wykonawcy 

jako główna stacja paliw, czynnej przez całą dobę 7 dni w tygodniu. W przypadku, 

gdy Wykonawca posiada większą liczbę stacji paliw w odległości nie większej niż 10 

km od siedziby Zamawiającego czynnych całą dobę 7 dni w tygodniu, prowadzących 

jednocześnie sprzedaż wszystkich paliw stanowiących przedmiot zamówienia, 

Zamawiający może wg swojego wyboru dokonywać zakupu paliw także na tych 

stacjach. 

6. Paliwo tankowane będzie do pojazdów Zamawiającego albo do kanistrów (benzyna 

bezołowiowa Pb95/olej napędowy) na potrzeby urządzeń Zamawiającego innych niż 

pojazdy. Zakup paliw odbywać się będzie bezgotówkowo w systemie kart paliwowych 

lub w systemie bezgotówkowym bez kart paliwowych, na głównej stacji paliw 

Wykonawcy lub na innej stacji paliw Wykonawcy, o których mowa w ust. 5, 

spełniającej wymagania niniejszej SIWZ.   

7. Karty paliwowe, w każdym przypadku (zaginięcia, zniszczenia, zmiany nr 

rejestracyjnego pojazdów będących w użytkowaniu Zamawiającego), wydawane będą 

przez Wykonawcę niezwłocznie i nieodpłatnie.  

8. Karty paliwowe działać mają w systemie rozliczenia bezgotówkowego z ustalonym 

terminem płatności po wykonaniu usługi tankowania, wystawieniu i dostarczeniu do 

siedziby Zamawiającego faktury VAT.  

9. W przypadku kart paliwowych Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności na 

wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy każdorazowo w terminie 21 dni od 

daty wystawienia prawidłowej faktury VAT, nie wcześniej niż 7 dni od doręczenia jej 

Zamawiającemu. Wykonawca będzie wystawiał faktury zbiorcze w podziale na grupy 

za paliwo dostarczone w okresie rozliczeniowym. Ustala się następujące okresy 

rozliczeniowe: od 1-go do 15-go dnia miesiąca, od 16-go do ostatniego dnia miesiąca 

kalendarzowego. Ustala się następujące grupy: Benzyna bezołowiowa PB 95/ LPG 

oraz Olej napędowy.  

10. Zakup paliwa będzie dokonywany po cenie obowiązującej na stacji paliw Wykonawcy 

„na dystrybutorze” w chwili zakupu z uwzględnieniem rabatu wskazanego w ofercie.  

11. W przypadku systemu kart paliwowych Wykonawca będzie prowadzić ewidencję 

zakupionego paliwa do każdego z pojazdów lub urządzenia Zamawiającego  

w systemie elektronicznym za pomocą karty paliwowej, posiadającej kod przypisany 

do pojazdu lub urządzenia. 

12. Dla pojazdów ewidencjonowany będzie: nr rejestracyjny, data tankowania, ilości  

i rodzaj zakupionego paliwa. 

13. W przypadku tankowania paliwa do kanistrów przez pracowników Zamawiającego na 

potrzeby urządzeń Zamawiającego czynności te zostaną odnotowane przez 

Wykonawcę i zaewidencjonowane z podaniem numeru karty, opis/ tytułu karty, daty 

oraz ilości i rodzaju zakupionego paliwa.   

14. Bezgotówkowa sprzedaż paliw przy użyciu kart paliwowych odbywać się będzie 

poprzez tankowanie zbiorników pojazdów oraz kanistrów na potrzeby urządzeń 
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Zamawiającego na głównej stacji paliw Wykonawcy lub na innej stacji paliw 

Wykonawcy, o których mowa w ust. 5 – za pomocą kart paliwowych Wykonawcy 

wydanych Zamawiającemu. Pracownik Zamawiającego tankujący paliwo do 

zbiorników pojazdów lub kanistrów na potrzeby  urządzeń Zamawiającego na stacji 

paliw Wykonawcy zobowiązany jest do wprowadzenia właściwego kodu PIN 

przypisanego indywidualnie do karty paliwowej i jako potwierdzenie transakcji 

otrzyma dowód wydania (wydruk z terminala), gdzie jeden egzemplarz dowodu 

wydania otrzymuje pracownik Zamawiającego, a drugi egzemplarz dowodu wydania 

zostaje na stacji paliw Wykonawcy. Dowód wydania (wydruk z terminala) będzie 

zawierał następujące dane: datę wystawienia, numer rejestracyjny tankowanego 

pojazdu lub numer karty, opis/ tytuł karty (w przypadku tankowania do kanistra), ilość 

i cenę jednostkową brutto zakupionego paliwa przed i po rabacie. 

15. Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przekaże Zamawiającemu za potwierdzeniem karty paliwowe 

umożliwiające Zamawiającemu bezgotówkowy zakup paliwa. Ilość kart paliwowych 

zostanie określona przez Zamawiającego przy podpisaniu umowy. Karty mogą zostać 

wydane przez Wykonawcę na wniosek lub zamówienia złożone na dedykowanym 

portalu internetowym Wykonawcy, do którego dostęp otrzyma Zamawiający  

w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż 10 dni od dnia 

podpisania umowy. 

16. W przypadku systemu rozliczenia bezgotówkowego, bez wykorzystania kart 

paliwowych, Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy wzór 

miesięcznej karty eksploatacji pojazdu (zał. nr 3 do umowy), w której  Wykonawca 

będzie każdorazowo potwierdzał ilość i cenę zakupionego paliwa. Odbiór paliwa 

wymaga pokwitowania przez upoważnioną osobę (2 egzemplarze pokwitowania – 

dokumentu wydania zewnętrznego (WZ) – po jednym dla Zamawiającego  

i Wykonawcy). Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności na wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy każdorazowo w terminie 21 dni od daty wystawienia 

prawidłowej faktury VAT, nie wcześniej niż 7 dni od doręczenia jej Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie wystawiał faktury zbiorcze w podziale na grupy za paliwo 

dostarczone w okresie rozliczeniowym. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe: 

od 1-go do 10-go dnia miesiąca, od 11-go do 20-go dnia miesiąca oraz od 21-go do 

ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Ustala się następujące grupy: Benzyna 

bezołowiowa PB 95/ LPG oraz Olej napędowy.  

17. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy listę osób 

uprawnionych do odbioru paliwa (zał. nr 2 do umowy). 

18. Nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, Zamawiający dostarczy 

Wykonawcy wykaz pojazdów i urządzeń, do których będzie tankowane paliwo             

(zał. nr 1 do umowy), z zastrzeżeniem, że w przypadku urządzeń paliwo (benzyna 

bezołowiowa Pb95/olej napędowy) będzie tankowane do kanistra(ów). W wykazie,  

o którym mowa wyżej Zamawiający dokona podziału na grupy obejmujące: 

1) ciągniki siodłowe, samochody ciężarowe, traktory i autobus 

2) samochody osobowe 

3) motocykle 

4) urządzenia  

19. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej faktury, odrębne dla każdej grupy 

zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez 

Zamawiającego, zawierające:  

1) Przy użyciu kart paliwowych: rodzaj paliwa, numer rejestracyjny pojazdu lub  

numer karty wraz z opisem/ tytułem karty (w przypadku tankowania do 

kanistra), datę dokonania transakcji/tankownia, ilość paliwa, cenę jednostkową 
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brutto paliwa przed i po rabacie, wartość zakupionego paliwa po rabacie. 

Zamawiający będzie płacił Wykonawcy tylko za faktycznie pobrane paliwo. 

2) W przypadku systemu rozliczenia bezgotówkowego, bez wykorzystania kart 

paliwowych: rodzaj paliwa, numer rejestracyjny pojazdu lub rodzaj urządzenia  

(w przypadku tankowania do kanistra), datę dokonania transakcji, ilość paliwa, 

cenę jednostkową brutto paliwa przed i po rabacie, wartość zakupionego 

paliwa po rabacie. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy tylko za faktycznie 

pobrane paliwo. 

20. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy innych dokumentów 

pozwalających na identyfikację terminu, ilości i rodzaju odebranego paliwa  

z pojazdem lub urządzeniem, na który zostało ono wydane. 

21. W przypadku braku możliwości tankowania paliw na głównej stacji paliw 

Wykonawcy (np. brak paliwa, awaria urządzeń) Zamawiającemu służy prawo 

tankowania paliwa o takiej samej liczbie oktanowej na innej stacji paliw Wykonawcy, 

po cenie obowiązującej „na dystrybutorze” w chwili zakupu z uwzględnieniem rabatu 

wskazanego w ofercie i za zwrotem kosztów dojazdu jeśli odległość stacji od siedziby 

Zamawiającego przekracza 10 km. Zamawiający może dochodzić wyrównania różnicy 

w cenie paliw pomiędzy stacjami paliw Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca 

nie posiada innej stacji paliw w odległości do 10 km od siedziby Zamawianego, 

Zamawiającemu służy prawo tankowania paliwa w dowolnym miejscu w Rzeszowie 

lub bliskiej okolicy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty 

dojazdu do innej stacji paliw oraz różnicę ceny. Wykonawca o braku możliwości 

tankowania na głównej stacji paliw Wykonawcy niezwłocznie zawiadamia 

Zamawiającego pisemnie lub przy użyciu poczty elektronicznej. 

22. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostępność paliwa na stacji paliw 

Wykonawcy przez całą dobę, 7 dni  w tygodniu. 

23. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

- benzyna bezołowiowa: 09132100-4 

- olej napędowy: 09134100-8 

- skroplonego gazu ropopochodnego LPG: 09133000-0 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

 

Zamówienia na dostawę paliw realizowane będą sukcesywnie w okresie 37 miesięcy 

od podpisania umowy, nie później jednak niż od dnia 02 stycznia 2021 r. 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę może złożyć osoba 

fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone  

w Pzp oraz w niniejszej Specyfikacji. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone 

przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 
 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej 
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają 

uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami 

objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z ustawą z dnia 10-04-1997 r. 

Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2020.833) – aktualną koncesję. 

 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie 

dokumentów wyszczególnionych w części VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.  
 

2 Zdolność techniczna lub zawodowa 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 

a) Posiadają infrastrukturę techniczną umożliwiającą wykonanie 

zamówienia – tj. posiadają główną stację paliw wskazaną w ofercie, na 

której prowadzona jest jednocześnie sprzedaż wszystkich paliw 

objętych przedmiotem zamówienia, zlokalizowaną na terenie miasta 

Rzeszowa lub w jego okolicy, w odległości nie większej niż 10 km 

wzdłuż drogi od siedziby Zamawiającego, po której, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, bez ograniczeń mogą poruszać się 

pojazdy egzaminacyjne dla kategorii A, B, C i D prawa jazdy, czynną 

całą dobę przez wszystkie dni tygodnia, oraz dysponują systemem 

płatności  bezgotówkowych; 

b) Posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte 

wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanie minimum jednego podobnego zamówienia – tj. 

dostawy paliw stanowiących przedmiot zamówienia o wartości co 

najmniej złożonej oferty brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie. 

 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie 

dokumentów wyszczególnionych w części VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.  
 

3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawcy 

posiadający odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej                     

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną nie niższą niż kwota oferty brutto. 

 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie 

dokumentów wyszczególnionych w części VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.  
 

 

VI. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania: 

 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na 

podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wykluczy również  

z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę w stosunku do którego 

otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
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ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2020.814) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy  

z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2020.1228). 

3. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 

ustawy Pzp. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 

oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że 

podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,  

w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 

z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 

wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody,  

o których mowa w ust. 4  za wystarczające. 

6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed 

wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość 

udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

 

1. Do oferty, którą należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

(wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ), w celu wstępnego 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień 

składania ofert: 

 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu 

Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

 
Forma dokumentu: 
oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
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2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej. 

Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr  5 do 

SIWZ. 

 
Forma dokumentu: 
 oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

 

3. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

4. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona 

oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

6. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego 

na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 

 

1) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału                           

w postępowaniu należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi 

Aktualna koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami 

objętymi niniejszym zamówieniem, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U.2020.833) 

Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.   

2  

a) Wykaz stacji paliw 
Wykaz stacji paliw pozostających w posiadaniu Wykonawcy wraz z informacją 

o podstawie do dysponowania tymi stacjami oraz z określeniem ich lokalizacji 

na terenie Rzeszowa lub w jego okolicy, w odległości nie większej niż 10 km 

od siedziby Zamawiającego, wzdłuż drogi, po której zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, mogą się poruszać bez ograniczeń pojazdy egzaminacyjne dla 

kategorii A,B,C i D prawa jazdy. 

b) Wykaz stacji paliw Wykonawcy na terenie Polski 
Wykaz stacji paliw pozostających w posiadaniu Wykonawcy wraz  
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z informacją o podstawie do dysponowania tymi stacjami oraz z określeniem 

ich lokalizacji na terenie Polski. 

c) Wykaz dostaw 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, 

również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, 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 oraz załączeniem 

dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie.  

Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty                

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,                 

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.  

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.  

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert.   

Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 
Forma dokumentu: 

 Wykaz stacji paliw Wykonawcy – oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem. 

 Wykaz stacji paliw Wykonawcy na terenie Polski – oryginał lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem. 

 Wykaz dostaw – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

 Dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie – oryginał 

lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.   

3 Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej      

działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na sumę gwarancyjną      

wartości co najmniej złożonej oferty brutto. 

Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

 

2) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:  

Lp. Wymagany dokument 

1 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego  

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

2 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego  potwierdzające, 
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że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków. 

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument          

potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub    

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania      

decyzji właściwego organu. 

Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

3 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu   

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu            

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument          

potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem        

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

4 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

 

 

7. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 

2), Wykonawca składa następujące dokumenty: 

 

Lp. Wymagany dokument 

1 Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument 

Zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2) ppkt. 1 Wykonawca składa 

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

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub                

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce                   

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja 

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

Pzp. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed         
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upływem terminu składania ofert. 

Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

2 Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument 

Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 2) ppkt 2-4 Wykonawca 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że: 

a) Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi          

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych     

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

b) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed         

upływem terminu składania ofert. 

Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

 

b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby,  z uwzględnieniem terminów ich ważności. 

c) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 

Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,  

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

8. 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 oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, w formie 
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elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  

i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielne z tych baz danych 

wskazane przez Wykonawcę ww. dokumenty i oświadczenia.  

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, które znajdują się  

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności przechowywanych przez 

Zamawiającego na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający korzysta  

z posiadanych oświadczeń lub dokumentów o ile są one aktualne.  

11. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym wymagają złożenia 

ich tłumaczenia na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę 

dostępności w formie elektronicznej dokumentów i oświadczeń sporządzonych  

w języku obcym do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego, Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia pobranych oświadczeń lub 

dokumentów na język polski. 

12. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w cz. VII ust. 2, 6 i 7 SIWZ  

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej, poprzez 

opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci 

papierowej, własnoręcznym podpisem. 

15. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

VIII. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go  z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
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zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W tym celu Zamawiający żąda od 

Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów, o których mowa w części VII ust. 6 pkt 2) SIWZ. 

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 

winy. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

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

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w części VII ust. 1 

SIWZ. 

6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 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, Zamawiający może żądać 

dokumentów, które określają w szczególności: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna  lub finansowa 

podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postepowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda,  aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub 

finansową potwierdzającą spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w części V niniejszej SIWZ. 

 

IX. Informacja dla Wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom: 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.  

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach  

w oświadczeniu, o którym mowa w części VII ust. 1 SIWZ. 
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4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu , na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,  

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

6. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przewiduje  powierzenie wykonania 

części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca przedłoży poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od 

momentu jej zawarcia. 

 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Za działania i/lub 

zaniechania podwykonawcy, Wykonawca odpowiada jak za własne działania i/lub 

zaniechania. 

X. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

wypełniony druk oświadczenia, o którym mowa w części VII ust. 1 niniejszej SIWZ 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału  w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Każdy  

z Wykonawców musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej i sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej, dopuszcza się łączne wykazanie spełnienia warunków określonych  

w części V ust. 3 lp. 2 i 3 przez wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi 

wykazać spełnienie warunku określonego w części V ust. 3 lp. 1.  
 

XI. Informacje o sposobie porozumiewania się  Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j.Dz.U.2020.1041), osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 
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2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek  

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego www.word.rzeszow.pl  

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. Ponieważ 

Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający zamieści 

zmodyfikowaną treść SIWZ także na tej stronie. Na stronie internetowej będą również 

publikowane na bieżąco wszystkie inne informacje i dokumenty związane 

z prowadzonym postępowaniem, dlatego Wykonawcy, zobowiązani są we własnym 

zakresie do śledzenia wszelkich zmian związanych z prowadzonym postępowaniem.  

5. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, 

jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 

SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających 

zachowania pisemności postępowania. 

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania 

ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której 

udostępnia SIWZ. 

8. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami uzyskuje się 

nieodpłatnie: osobiście – w sekretariacie WORD w pokoju 202, II piętro w budynku 

WORD w Rzeszowie, Al. Wyzwolenia 4, lub pobierając ze strony internetowej 

Zamawiającego www.word.rzeszow.pl na której jej treść wraz z załącznikami jest 

udostępniona w zakładce Przetargi. 

9. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Robert Madera – 

Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego WORD tel. 661 432 927, w godz. 

730 – 1330 

 

XII. Wymagania dotyczące wadium: 

 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 

 

XIII. Termin związania ofertą: 

 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

ofert. 

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą orzeczenia. 

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

http://www.word.rzeszow.pl/
http://www.word.rzeszow.pl/
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upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

 

 

 

 

XIV. Opis sposobu przygotowywania oferty: 

 

1. Oferty pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej 

lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i podać tylko jedną cenę wykonania 

przedmiotu zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty 

lub oferty zawierającej alternatywy cen powoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę. 

3. Treść oferty musi być zgodna z przepisami ustawy Pzp oraz musi odpowiadać 

wymaganiom określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik 

nr 1 do niniejszej SIWZ.  

5. Oferta, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, powinna być 

sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, 

czytelną techniką oraz podpisana przez osobę (-y) upoważnioną(-e) do 

reprezentowania Wykonawcy.  

6. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z załączonych 

dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone 

przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

notarialnie. 

7. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i złączone w sposób 

uniemożliwiający ich dekompletację. Każda zapisana strona oferty powinna być 

zaparafowana lub podpisana przez osobę(-y) uprawnioną(e) do występowania  

w imieniu Wykonawcy. Wszelkie zmiany lub poprawki w ofercie muszą być 

datowane i parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) uprawnioną(-e) –  

w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny, niż 

określony w SIWZ, sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 

9. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, 

nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, 

posiadającym oznaczenie Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę 

postępowania o zamówienie publiczne: „Oferta na dostawę paliw dla WORD  

w Rzeszowie”. Nie otwierać przed godz. 1015 dnia 18 listopada 2020 r. lub  

w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem, 

że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie 

oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj.  

w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu, oznakowanym zgodnie z ust. 9, 

z dopiskiem „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”.  

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu 

od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
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przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli 

Wykonawca w terminie  składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane  

i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, 

były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia  

i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako 

bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.  

 

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie przy Al. 

Wyzwolenia 4,  w sekretariacie (pok. nr 202, II piętro) lub w formie 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres  

e-mail: word@word.rzeszow.pl, w terminie do dnia 18 listopada 2020 r. do godz. 

1000  
2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18 listopada 2020 r.  

o  godz. 1015 (I piętro, sala 103).  
4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich 

składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich 

otwarcia.  

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i warunków płatności zawartych w ofertach.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

XVI. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 

 

1. Zamawiający wymaga, by cena oferowana za realizację przedmiotu zamówienia 

została przedstawiona w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ i wyliczona zgodnie z określoną w nim formułą. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie cen brutto dla poszczególnych 

rodzajów paliw (za 1 litr benzyny bezołowiowej 95, za 1 litr oleju napędowego ON, 

oraz za 1 litr skroplonego gazu ropopochodnego LPG) na dzień publikacji ogłoszenia 

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, wysokość kwotową udzielonego 

stałego rabatu wyrażonego w złotych do dwóch miejsc po przecinku, liczonego od  

1 litra paliwa oraz cenę brutto za 1 litr danego paliwa po uwzględnieniu rabatu. 

mailto:word@word.rzeszow.pl
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3. Cena brutto za 1 litr każdego rodzaju paliw musi być wyrażona cyfrowo do dwóch 

miejsc po przecinku i słownie. Jeżeli parametr miejsca setnego jest poniżej 5, to 

parametr dziesiętny zaokrągla się w dół. Jeżeli parametr miejsca setnego jest 5  

i powyżej, to parametr dziesiętny zaokrągla się w górę. 

4. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Cena musi być podana, z wyodrębnieniem kwoty należnego podatku VAT. Cena 

podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem zamówienia  oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

8. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

9. Cena oraz rabat nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania),  

z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1) lit. e) wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do 

niniejszej SIWZ. 

 

 

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował    

następującymi kryteriami: 

 

1) CENA OFERTY – waga: 55 % 
 

     W kryterium „cena oferty” zostanie zastosowany następujący wzór: 

 

     Cena najniższa spośród złożonych ofert 

                ---------------------------------------------------  x 100 pkt x 55% 

                               Cena oferty ocenianej 

 

2) RABAT – waga: 30% 
 

     W kryterium „rabat” zostanie zastosowany następujący wzór: 

 

                        Wysokość rabatu w ofercie ocenianej 

                 --------------------------------------------------------- x 100 pkt x 30 % 

                 Wysokość najwyższego oferowanego rabatu 

 

 

3) CZAS NA DOJAZD – waga: 10% 
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Przez kryterium „czas na dojazd” należy rozumieć czas niezbędny na dojazd do 

głównej stacji paliw i z powrotem do WORD, z uwzględnieniem warunków 

drogowych i utrudnień komunikacyjnych w ruchu drogowym. Czas dojazdu należy 

podać w minutach. Czas dojazdu należy zmierzyć na godzinę 1530 w dniu 

roboczym, tj. od poniedziałku do piątku, poruszając się po drodze, po której, 

zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, bez ograniczeń mogą poruszać 

się pojazdy egzaminacyjne dla kategorii A, B, C i D prawa jazdy. 

 

 

W kryterium „czas na dojazd” zostanie zastosowany następujący wzór: 

 

                 Wielkość w minutach najkrótszego czasu na dojazd  

`------------------------------------------------------------------------------- x100 pkt x 10% 

           Wielkość w minutach czasu na dojazd w ofercie ocenianej 

 

 

4) Ilość stacji w promieniu 10 kilometrów – waga: 5% 
 

Przez kryterium „Ilość stacji w promieniu 10 kilometrów” należy rozumieć ilość 

stacji oddalonych w promieniu 10 kilometrów od siedziby Zamawiającego.  

 

W kryterium „Ilość stacji w promieniu 10 kilometrów” zostanie zastosowany 

następujący wzór: 

 
       Maksymalna ilość stacji w promieniu 10 kilometrów w złożonych ofertach 

`--------------------------------------------------------------------------------  x100 pkt x 5% 
                   Ilość stacji w promieniu 10 kilometrów w ofercie ocenianej 

 

Najwyższa liczba punktów (tj. suma punktów za poszczególne kryteria) wyznaczy    

najkorzystniejszą ofertę. 

 

2. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową 

ocenę danej oferty. 

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

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 

z zastrzeżeniem ust. 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

4. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co 

do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 
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1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 

technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania 

zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu 

wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 

nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (t.j.Dz.U.2018.2177 ze zm.); 
 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest 

zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

6. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 

Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający 

zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy 

Pzp, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie 

wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający 

może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 

ustawy Pzp. 

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa 

na Wykonawcy. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

9. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek 

określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

10. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów 

odnoszących się do przedmiotu zamówienia (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu  o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

XVIII.  Udzielenie zamówienia: 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 

wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy 

Pzp oraz udostępni na stronie internetowej www.word.rzeszow.pl w zakładce 

PRZETARGI informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 7 ustawy Pzp. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może zbadać, czy nie podlega 

http://www.word.rzeszow.pl/
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wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który 

złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert i ją wybrać. 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na 

zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

2. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. W dniu podpisania umowy, 

osoba podpisująca umowę ma udokumentować swoje upoważnienie do podpisania 

umowy, jeżeli nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. 

3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1  

ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców 

zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

XX. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
 

1. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący 

załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy,  

w okolicznościach określonych w § 7 wzoru umowy. 

 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, 

a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia umowy.  

 

XXIII.  Obowiązki informacyjne wynikające z RODO: 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z 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”, Zamawiający informuje, że klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania 

przez Zamawiającego danych osobowych, stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
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XXIV. Postanowienia końcowe: 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy: 

 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.Dz.U.2019.1843), a w sprawach nieuregulowanych przepisami Pzp, ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.Dz.U.2020.1740), nadto 

przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie Pzp, w szczególności: 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j.Dz.U.2020.1282), 

 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r.  

w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 

podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

(Dz.U.2019.2453), 

 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r.  

w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest 

uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji 

Unii Europejskiej (Dz.U.2019.2450). 

 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw (Dz.U.2019.660). 

 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych  

(t.j.Dz.U.2020.1233). 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680). 

 Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla gazu skroplonego(LPG) (Dz.U.2016.540). 

 

XXIV. Dodatkowe informacje: 
 

Zamawiający: 
1) nie dopuszcza składania ofert częściowych, 

2) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 

3) nie przewiduje aukcji elektronicznej, 

4) nie przeprowadza dialogu technicznego przed rozpoczęciem postępowania, 

5) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

6) nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

Załączniki do SIWZ: 
1. Wzór Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

i braku podstaw wykluczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ. 

3. Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ. 

4. Wzór Wykazu dostaw – Załącznik nr 4 do SIWZ. 

5. Wzór Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SIWZ. 

6. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

 

                                                                                    ZATWIERDZAM: 
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                                                                 ……………………………………………… 

                                                                              Kierownik Zamawiającego 


