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  Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

 
1. WORD w Szczecinie jako Zamawiający przetwarza dane osobowe zawarte w przekazanych przez Wykonawcę 

oświadczeniach i dokumentach , które również mogą znajdować się w publicznie dostępnych rejestrach w celu 
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy Pzp. 

2. 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”, Zamawiający informuje, że: 

3. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z siedziba w Szczecinie, 
71-682 Szczecin ul. Golisza 10B 

4. kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: iod@word.szczecin.pl.  
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę detalicznych ilości paliw płynnych w roku 
kalendarzowym 2022 dla WORD w Szczecinie” nr postępowania WOO.2610.3.2021.  

6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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 trwania umowy.  

8. 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.  

9. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO.  

10. posiada Pani/Pan:  
11. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
12. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  
13. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
14. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  
15. nie przysługuje Pani/Panu:  
16. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
17. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
18. 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.  
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego oraz adres prowadzonego postępowania 
 

Nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
Adres: 71-682 Szczecin, ul. Golisza 10B  
Tel. +48 91 50 66 850 
NIP: 851-24-92-281 
Strona internetowa Zamawiającego: www.word.szczecin.pl 
Adres poczty elektronicznej dwitkow@word.szczecin.pl 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://word.szczecin.pl/dostawa-paliw2022-siedziba-

glowna/ 
 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą 
zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: 

https://word.szczecin.pl/dostawa-paliw2022-siedziba-
glowna/ 
 

Skrzynka podawcza ePUAP: /wordszczecin/SkrytkaESP 
Id postępowania (nr wygenerowany przez miniPortal) afd2b84f-0925-4935-91e9-9138f9178fc0 
Adres internetowy postępowania na mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/afd2b84f-

0925-4935-91e9-9138f9178fc0 
 
II.  Tryb udzielenia zamówienia 

 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej 
„Pzp” oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. 

2. Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o jakich stanowi art. 3 Pzp. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 Pzp.  
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej  z możliwością przeprowadzenia negocjacji 
6. Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego – WOO.2610.3.2021 

 
III.      Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw dla pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Szczecinie, ul. Golisza 10B w szacowanych ilościach: 
a) benzyna bezołowiowa Pb 95 - 20 000 litrów 
b) olej napędowy ON - 14 000 litrów 

       
2. Zamawiający wymaga aby oferowana przez Wykonawcę stacja paliw znajdowała się w mieście Szczecin w 

odległości do 3 km od siedziby Zamawiającego w Szczecinie, wzdłuż drogi o charakterze publicznym, po której 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez ograniczeń mogą poruszać się pojazdy wszystkich kategorii prawa 
jazdy, w tym pojazdy powyżej 3,5 t. (pojazdy ciężarowe, autobusy, traktor). 

3. Pojazdy będące w użytkowaniu Zamawiającego: samochody osobowe, motocykle/motorowery, samochody 
ciężarowe, ciągnik rolniczy. 

4. Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na sukcesywnej dostawie paliw płynnych poprzez tankowanie 
pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego oraz w kanistry z przeznaczeniem do urządzeń zmechanizowanych 
z napędem silnikowym, z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji (bez stosowania zabezpieczeń 
finansowych w postaci np. gwarancji bankowych, weksli, kredytu itp.).  

5. Zamawiający wskazuje, że podane wyżej ilości paliwa są wielkościami szacunkowymi. Ilość zamawianego paliwa 
przez Zamawiającego uzależniona będzie od jego rzeczywistych potrzeb, dlatego też Zamawiający dopuszcza 
możliwość zakupu większej lub mniejszej ilości paliw niż podane w SWZ.  

6. Ilość i asortyment paliwa nie mogą być w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego podstawą roszczeń ze strony 
Wykonawcy. 

7. Przedmiot zamówienia musi być w ciągłej sprzedaży i musi spełniać wymagania jakościowe określone aktualnymi 
przepisami prawa (min. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych 
dla paliw ciekłych (Dz.U.2015, poz. 1680 ze zm.), norma PN-EN 228, norma PE-EN 590. 

8. Skład paliwa powinien być dostosowany do odpowiedniej pory roku. 
9. Tankowane będą tylko pojazdy wskazane przez Zamawiającego. 
10. Zakupu paliwa będą dokonywać tylko upoważnieni pracownicy zamawiającego. 
11. Zamawiający zobowiązuje się do przedłożenia i stałej aktualizacji listy samochodów i kierowców upoważnionych do 

odbioru paliwa w jego imieniu.  
12. Paliwo do kosiarek, odśnieżarek maszyn i innych urządzeń należących do Zamawiającego będzie pobierane do 

kanistrów w oparciu o upoważnienie wystawiane przez Zamawiającego.  
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13. Wydawanie paliw będzie odbywało się na podstawie dokumentu potwierdzenia wydania paliwa, które otrzymuje 
dokonujący transakcji bezgotówkowego zakupu paliw.   

14. Sprzedaż paliw dokonywana będzie według cennika cen detalicznych stacji paliw obowiązującego w dniu odbioru 
paliw z każdorazowym uwzględnieniem przysługującego zamawiającemu rabatu kwotowego.  

15. Rabat kwotowy będzie wielkością stałą wyrażoną w zł/litr. Wysokość rabatu kwotowego nie może ulec zmniejszeniu 
w trakcie całego okresu trwania umowy. Zaoferowana wysokość rabatu kwotowego będzie odliczana każdorazowo od 
ceny detalicznej brutto 1 litra paliwa, obowiązującej w oferowanej stacji paliw wykonawcy w chwili tankowania 
pojazdu.  

16. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o cenach detalicznych paliw w oferowanej 
stacji paliw w dniach określonych we wzorze oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.  

17. Płatność: 
a) rozliczenie finansowe za pobrane w danym miesiącu paliwa będzie następowało w dwóch okresach 

rozliczeniowych i będzie obejmowało pobieranie paliwa w dniach:  
 I okres rozliczeniowy -  tankowanie od 1 dnia miesiąca do 15 dnia miesiąca 
 II okres rozliczeniowy – tankowanie od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca włącznie,  

b) zapłata za pobrane paliwo następowała będzie na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT. 
Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury w formie elektronicznej tzw. e-faktury. Faktury wystawiane będą 
po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 

c) zapłata za pobrane paliwa dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 10 dni od dnia 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. w formie papierowej,  a w przypadku tzw. e-faktury w 
terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. 

d) faktura bądź załącznik do niej musi zawierać zbiorczy raport z dokonanych transakcji wraz z informacjami o: 
numerze rejestracyjnym tankowanego pojazdu, nazwisku tankującego, dacie tankowania, ilości pobranego 
paliwa, rodzaju pobranego paliwa, cenie jednostkowej obowiązującej w chwili tankowania, udzielonym rabacie 
kwotowym oraz łącznej kwocie netto i brutto za wydane paliwo. W przypadku kart paliwowych można odstąpić 
od wymogu zamieszczenia nazwiska tankującego w zamian za uwidocznienie nr karty paliwowej.  

20. Wykonawca udziela gwarancji na jakość przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi normami na 
poszczególne rodzaje paliw.  

21. Wymagane godziny otwarcia stacji od  600  do 2200   
22. Wykonawca zapewni ciągłość dostaw.  
23. Zamawiający dopuszcza sprzedaż bezgotówkową paliw w oparciu o karty paliwowe na niżej określonych warunkach: 

a) karty paliwowe muszą być zabezpieczone poufnym kodem dostępu PIN,   
b) karty paliwowe wystawiane na koszt Wykonawcy, przewidywana ilość kart w trakcie trwania umowy do 20 sztuk 

(karty nowe, karty wymienne - na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych itp.). 
Zamawiający dopuszcza płatności za karty paliwowe w cenie nie większej jak 10,00 zł netto za sztukę jedynie w 
przypadku przekroczenia przewidywanej ilości kart. W takim przypadku opłata dotyczyć może dodatkowo 
zamawianej karty.   

c) karty paliwowe wystawiane będą imiennie na pracowników zamawiającego upoważnionych do tankowania 
pojazdów lub/oraz na pojazd, 

d) wydana zostanie osobna karta paliwowa na kanister  
e) pracownik, któremu została wystawiona karta imienna musi mieć możliwość zatankowania jednego dnia 

minimum 10 samochodów. 
24. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

09100000-0 - Paliwa 
09132100-3 – benzyna bezołowiowa (Pb 95),    
09134100-8 – olej napędowy (ON) 

 
IV. Informacje dotyczące ofert częściowych, wariantowych, alternatywnych i warunkowych, zawarcia umowy 

ramowej oraz zastosowania aukcji elektronicznej  
 

1. Zamawiający nie  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

 
V.   Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
 
Termin wykonania zamówienia: styczeń-grudzień 2022r.  

 

VI.    Warunki udziału w postępowaniu  
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych 
w Rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów: 
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada aktualną koncesje na obrót paliwami ciekłymi wydana przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

d) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje stacją paliw, znajdującą się w mieście Szczecin w 
odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego w Szczecinie, wzdłuż drogi o charakterze 
publicznym, po której zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez ograniczeń mogą poruszać się pojazdy 
wszystkich kategorii prawa jazdy, w tym pojazdy powyżej 3,5 t., która  będzie pozostawała w dyspozycji 
Wykonawcy w okresie wykonania zamówienia oraz obsługującą wszystkie pojazdy Zamawiającego wskazane w 
pkt.3 Rozdziału III „Opis przedmiotu zamówienia”. 

2. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza aby Wykonawca 
polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, których był członkiem, jeżeli faktycznie  i konkretnie nie wykonywał 
wykazanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w 
zakresie faktycznie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, 
z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. 

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, 
dla potrzeb oceny spełnienia warunku, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej 
waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę 
przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na  zdolnościach technicznych lub 
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , w odniesieniu do 
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnienie warunku przez 
Wykonawców. 

6. Oceniając zdolność techniczna lub zawodową, Zamawiający 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.  

 

VII.  Podstawy wykluczenia z postępowania 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek 
z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp, tj. 
Art.  108.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 
258 Kodeksu karnego 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) 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) 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 oraz z 2020 r. poz. 2023), 
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) którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
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5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub 
wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba 
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

 
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z postanowieniami art. 111 Pzp 
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2 i 5 Pzp, jeżeli 

udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp. 
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. 
Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp nie są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę. 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

 

VIII. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy                   
w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw 
wykluczenia 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na 
potwierdzenie: 
a) braku podstaw wykluczenia; 
b) spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

2. Ofertę oraz oświadczenie o cenach detalicznych paliw, wstępne oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, 
składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Dokumenty składane wraz z ofertą: 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ): 

a) oświadczenie Wykonawcy o cenach detalicznych paliw w oferowanej stacji paliw w Szczecinie w dniach 
określonych we wzorze oświadczenia, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ  

b) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert spełnia warunki 
udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania – wstępne oświadczenie, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 Pzp, - wg wymogu załącznika nr 3 do SWZ.  
Uwaga:  
Oświadczenie składa również każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, składa również oświadczenia tych podmiotów, potwierdzające, że 
nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli 
dotyczy; 

d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający 
umocowanie osoby do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby oraz Oświadczenie wstępne 
(załącznik nr 3 do SWZ) dotyczące tego podmiotu - jeżeli dotyczy; 

e) oświadczenia wstępne (załącznik nr 3 do SWZ) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia - jeżeli dotyczy; 

f) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy; 

 

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego 

 

4. Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia  
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: 
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- brak podstaw do wykluczenia 
a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1. Wzór oświadczenia stanowi  załącznik                        
nr 4 do SWZ. 

Uwaga 
Oświadczenie składa również każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.                   
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenie  składa 
również podmiot udostępniający zasoby (na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia). 
  

5. 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, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 
zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.   

6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już 
aktualne, Zamawiający może w każdym czasie  wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.  

7. 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 2005r.                  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w Oświadczeniu 
wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków.  

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli 
Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.  

9. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w Rozdziale XI SWZ. 

11. Jeżeli wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne lub zawierają błędy, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba ze oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 
poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

12. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych podmiotowych środków dowodowych. 

13. Jeżeli złożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on 
zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie 
dla oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia,                             
o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

14. Forma składanych podmiotowych środków dowodowych -  Podmiotowe środki dowodowe, Wykonawca  sporządza 
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 
dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2021r. 
poz. 670 z póź. zm.) oraz przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

a) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej  i 
opatrzone własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci elektronicznej 

b) w zakresie poświadczania mają zastosowanie zapisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2020r. w sprawie sposobu sporządzania  i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

15. W przypadku przekazania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku 
zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

16. Dokumenty elektroniczne musza spełniać łącznie następujące wymagania: 
a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytywanie, zapisanie i powielanie, a także przekazanie 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 
b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na 

monitorze ekranowym; 
c) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku; 
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d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji. 
 

 
IX. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na potencjale podmiotu udostępniającego 
zasoby na zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych. 

2. Podmiot, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
nie może podlegać wykluczeniu na postawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji 
którego te zdolności są wymagane. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Do oferty wraz z ww. zobowiązaniem, 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć również pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie 
osoby do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli zobowiązanie to zostało podpisane przez 
pełnomocnika, a nie osoby których upoważnienie wynika z wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli upoważnienie osoby będzie wynikało z 
dokumentów rejestrowych (KRS, CEIDG lub inny właściwy rejestr), Wykonawca może nie załączać tego 
dokumentu. 

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w  szczególności: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te 

zasoby przy wykonaniu zamówienia. 
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
Wykonawcy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających 
zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów 
udostępniających zasoby. 

9. Inne dokumenty składane przez podmiot udostępniający zasoby: 

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, 
wraz z zobowiązaniem do udostępnienia zasobów wstępne oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt. 3 
ppkt. c) SWZ – wstępne oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 
jego zasoby. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, składa również dotyczące podmiotu udostępniającego 
zasoby, podmiotowe środki dowodowe wymienione w Rozdziale VIII pkt. 4 

 
 

X. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcja/spółki cywilne) 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 
oferty.  

2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje 
informacje, korespondencję, itp. 

3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: 
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ, 
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 
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 dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie wstępne, o których mowa w Rozdziale VIII 
ptk. 3 ppkt. b) SWZ, składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, oświadczenie o cenach detalicznych paliw, dokumenty 
podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców 
składających ofertę wspólna. 

4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Spółka cywilna traktowana będzie jako wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego. 
6. Przepisy Pzp oraz postanowienia niniejszej SWZ dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
 

XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie się 
komunikował z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 

 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz 
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą,  
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej –miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl), ePUAP-u 
(https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących 
złożenia/zmiany/wycofania oferty, opisanych w Rozdziale XV (Opis przygotowania oferty). Przez środki 
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 
Uwaga: 
MiniPortal i ePUAP służą do składania/wycofania i zmiany oferty. Wszelka pozostała korespondencja (w 
szczególności wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, uzupełnienia, wyjaśnienia i inne informacje składane przez 
Wykonawców) przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej, tj. e-mail. Zamawiający dopuszcza również 
komunikację za pośrednictwem formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz 
udostępnionego przez miniPortal.  

 
2. Zamawiający wskazuje adres poczty elektronicznej do kontaktu: dwitkow@word.szczecin.pl 
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawcy powinni posługiwać się numerem sprawy 

określonym w SWZ – WOO.2610.3.2021 
4. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i innych informacji 

musi być zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w 
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy. 

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu (do złożenia/zmiany/wycofania oferty) musi posiadać 
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma w szczególności dostęp do formularza: „Formularz 
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. 

6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów w postaci elektronicznej opisane 
zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal, Instrukcji użytkownika systemu oraz Warunkach 
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

7. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki korzystania z 
miniPortalu i ePUAP, określone w ich regulaminach oraz zobowiązuje się korzystając z nich przestrzegać ich 
postanowień. 

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych „Formularza złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” i ”Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

9. Za datę przekazania: 
a)  oferty - przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,  
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b)  dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń i innych informacji – 
przyjmuje się datę ich wpływu na adres e-mail wskazany w ust. 2. 

10. Przedmiotowe postępowanie, w tym numer ID postępowania Wykonawca może uzyskać z Listy wszystkich 
postępowań w miniPortalu, wybierając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 
Postępowania. Numer ID postępowania jest dostępny również na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

11. Po przekazaniu przez Zamawiającego lub Wykonawcę korespondencji przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 

12. W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanej przez Zamawiającego 
korespondencji, Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu godzinie ich nadania oraz były czytelne. 

13. Korespondencja, inna niż złożenie/zmiana/wycofanie oferty, przesłana drogą elektroniczną nie może być 
szyfrowana. 

14. Korespondencja w przedmiotowym postępowaniu odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim. 
15. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie podanego w ofercie adresu 

poczty elektronicznej.  
16. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Dagmara Witków e-mail 

dwitkow@word.szczecin.pl, tel. 91 50 66 833 
 

 

XII. Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ 
 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania ofert o 
czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do 
należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w 
terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 3, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SWZ  

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

6. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. 
7. Dokonana zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 
9. Zamawiający informuje, że w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami - treścią niniejszej SWZ a treścią 

udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą (wiążącą) należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego.  

 
XIII.  Wadium 

 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przez Wykonawców 

 
XIV. Termin związania ofertą 

 
1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 20 stycznia  2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego 

w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców                           
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu 
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
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4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania oferta, jeżeli 
wadium było wymagane. 

 

XV. Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej, w formacie danych określonym w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne. Zamawiający zaleca jeden z następujących formatów: .pdf, .doc, .docx, .odt 

2. Ofertę Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Ofertę należy przygotować na druku formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi załącznikami. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia skanu oferty opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z treścią 
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa lub innego 
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli oferta i inne oświadczenia i dokumenty 
zostały podpisane przez pełnomocnika, a nie przez osoby, których upoważnienie do reprezentacji wynika z wpisu do 
odpowiedniego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  W toku 
postępowania Zamawiający będzie stosował taką samą zasadę  - jeśli dokumenty i oświadczenia będą podpisane 
przez pełnomocnika, a nie przez osoby, których upoważnienie do reprezentacji wynika z wpisu do odpowiedniego 
rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, Wykonawca zobowiązany 
jest również złożyć właściwe pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 
Wykonawcy. 
 
Forma składanego pełnomocnictwa: 
Pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formacie danych  określonym w przepisach wydanych na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne oraz przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone  jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym 
zgodność cyfrowego odwzorowania dokumentu z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz. W zakresie 
poświadczania mają zastosowanie zapisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w 
sprawie sposobu sporządzania  i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

Niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu: Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub 
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

 
ZŁOŻENIE OFERTY 

 
7. Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę  za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu  
8. Po załączeniu oferty na ePUAP na dole formularza pojawi się komunikat: podpisz i wyślij lub wyślij bez podpisu.  

Podpisanie w tym miejscu NIE OZNACZA podpisania oferty – podpis ten składany jest wyłącznie na „Formularzu 
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, a co za tym idzie, podpis na formularzu to jedynie 
funkcjonalność systemu ePUAP, z której Wykonawcy nie muszą korzystać. 

9. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania, ani plik z kluczem publicznym. Cały 
proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania , opisany 
został w Instrukcji użytkownika systemu, dostępnej na miniPortalu.  
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Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ww. Instrukcji przed złożeniem oferty. Składając ofertę 
Wykonawca akceptuje treść ww. Instrukcji. 

10. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów Wykonawca może: 
a) stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym,  podpisem zaufanym  lub podpisem osobistym. Z tego folderu Wykonawca zrobi folder 
skompresowany np. .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). Następnie całość musi zostać 
zaszyfrowana na miniPortalu; 

b) zaszyfrować kilka plików, bez wcześniejszego tworzenia archiwum. W tym celu Wykonawca wybierze 
wszystkie dokumenty oferty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym  lub 
podpisem osobistym, a następnie na miniPortalu poprzez opcje „Zaszyfruj i pobierz zaszyfrowany plik” stworzy 
zaszyfrowany plik, który automatycznie będzie miał format .zip. 

11. W przypadku przekazania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, 
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem 
zaufanym  lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym 
pliku odpowiednio  kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym  lub podpisem osobistym. 

12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 
na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 
miniPortalu, Ważne, aby zachować  numer potwierdzenia złożenia oferty, ponieważ będzie on potrzebny przy 
ewentualnej zmianie bądź wycofaniu oferty. 

13. Wraz ze zmianą lub wycofaniem oferty Wykonawca składa oświadczenie, które potwierdza wolę Wykonawcy dot. 
zmiany lub wycofania oferty  wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie osoby podpisującej oświadczenie 
w imieniu Wykonawcy. Jeśli upoważnienie osoby będzie wynikało z dokumentów rejestrowych (KRS, CEIDG lub 
inny właściwy rejestr), Wykonawca może nie załączać tego dokumentu. 

14. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.  
15. Oferty skutecznie wycofane przed upływem terminu składania ofert nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane. 
16. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania.  
17. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z zapisami SWZ. 
18. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
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, co do treści oraz opisu 
kolumn i wierszy. 

20. Wraz z  ofertą  (załącznik nr 1 do SWZ) Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
a) oświadczenie Wykonawcy o cenach detalicznych paliw w oferowanej stacji paliw w Szczecinie w dniach 

określonych we wzorze oświadczenia, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ,  
b) oświadczenie wstępne Wykonawcy (załącznik nr 3 do SWZ); 
c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeśli dotycz; 
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający 

umocowanie osoby do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby oraz Oświadczenie wstępne 
(załącznik nr 3 do SWZ) dotyczące tego podmiotu - jeżeli dotyczy; 

e) oświadczenia wstępne (załącznik nr 3 do SWZ) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia - jeżeli dotyczy; 

f) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy; 

 
21. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020r. poz.1913 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu utrzymania w poufności tych informacji, powinny zostać złożone w osobnym i 
odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji wykazać, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji 
jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez 
Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania 
poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp. Wykonawca nie może zastrzec 
przede wszystkim informacji o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

22. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także informacji, które są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp 
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lub odrębnych przepisów będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem; informacje te 
będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

23. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się aby Wykonawca 
uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania, złożenia oferty oraz realizacji 
zamówienia. 

24. Złożone przez Wykonawcę oferta, dokumenty i oświadczenia nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 
25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu 

nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego czy podpisu osobistego. 

 

XVI. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Zaszyfrowaną ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 22 grudnia 2021roku do godz. 09.00 
2. Sposób składania oferty: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, skompresowaną do jednego pliku 

archiwum (np. .zip), za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” , 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez 
Wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów w postaci elektronicznej (oferty) 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (zamieszonym pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarukiUslugi) oraz Regulaminie ePUAP.  

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki 
korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu 
przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. Za termin (datę i godzinę) przekazania dokumentów (oferty) przyjmuje się termin (datę i godzinę) ich przekazania 
na ePUAP; Zamawiający odrzuci ofertę złożona po terminie na podstawie art. 226 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za sporządzenie i złożenie oferty w niewłaściwy sposób. 
7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
8. Otwarcie ofert będzie niejawne, bez udziału Wykonawców.  
9. Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2021r. o godz. 09:10 
10. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym w ust. 9, otwarcie nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 
11. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
12. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje o:  
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo 

miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
2) cenach  zawartych w ofertach. 

 
XVII. Sposób obliczenia ceny 

 
1. Cena oferty zostanie przedstawiona przez Wykonawcę w wypełnionym Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 

1 do SWZ.  
2. Cena oferty służy wyłącznie porównaniu ofert i dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca wybrany do 

realizacji zamówienia, sprzedaży paliw Zamawiającemu dokonywać będzie według cennika cen detalicznych stacji 
paliw obowiązującego w dniu odbioru paliw z każdorazowym uwzględnieniem przysługującego zamawiającemu 
rabatu kwotowego. 

3. Cena (cena ofertowa) podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia i powinna być rozumiana jako suma iloczynów ilości przewidywanej danego asortymentu i oferowanej 
ceny jednostkowej brutto pomniejszonej o stały rabat kwotowy.  

 
 
Lp. 

Rodzaj 
paliwa 

Średnia cena 
detaliczna brutto 

sprzedaży 1 litra  w zł 
wykazana w zał. nr 2 

do SWZ 
 

Oferowany stały rabat kwotowy 
wyrażony w zł, który będzie 

udzielany przy każdorazowym 
tankowaniu pojazdów 

Cena brutto 1 litra  
paliwa po uwzględnieniu 

rabatu 
 

(kol.3 – kol.4) 

Przewidywana ilość 
paliwa 

w litrach 

Wartość brutto 
zamówienia 

 
 

(kol. 5  x  kol.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Pb 95    20 000   
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2. ON    14 000  

Razem Co (suma wartości z kolumny 7)  

* Cena ofertowa (Co) rozumiana jako suma iloczynów ilości szacunkowej danego asortymentu i oferowanej ceny brutto 1 litra danego paliwa 
pomniejszonej o stały rabat kwotowy 

 
4. Cena określona w formularzu oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i winna być wyliczona                           

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. W sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający w 
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek: 
a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
b) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego;  
c) wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;  
d) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

6. Rozliczenia miedzy Zamawiający a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 
 

 
XVIII Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert i 

odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: 
Nr kryterium Nazwa kryterium Waga kryterium 

I Cena brutto 94% 

II Odległość stacji paliw   6 % 

 
Oferty nieodrzucone oceniane będą wg poniższego opisu: 

 Kryterium cena: 
 

                                cena najniższa brutto 
Ilość punktów =  ------------------------------------- x 94 pkt. 

                                        cena brutto oferty ocenianej 
 
Maksymalna liczba punktów, jaka może otrzymać oferta za kryterium „Cena” wynosi 94 pkt. 

 
 Kryterium odległość stacji paliw: 

 
Nazwa kryterium Odległość stacji paliw Wykonawcy od 

siedziby Zamawiającego 
 

Ilość 
punktów 

 
Odległość stacji paliw od 
siedziby Zamawiającego 

Stacja paliw w odległości do 1,0 km od 
siedziby Zamawiającego 

6 pkt. 

Stacja paliw w odległości od 1,0 km do 2,0 
km od siedziby Zamawiającego 

3 pkt. 

Stacja paliw w odległości od 2,0 km do 3,0 
km od siedziby Zamawiającego 

1 pkt. 

 
Odległość stacji paliw – odległość drogowa jaką musi pokonać Zamawiający pojazdem przeznaczonym do 
tankowania  z siedziby WORD Szczecin (Szczecin, ul. Golisza 10B)  do miejsca tankowania w jedną stronę.  
 
Wykonawca poda w ofercie najkrótszą odległość drogową (w ramach dróg o charakterze publicznym, po 
których zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez ograniczeń mogą poruszać się pojazdy wszystkich kategorii 
prawa jazdy, w tym pojazdy powyżej 3,5 t.) jaką musi pokonać Zamawiający pojazdem przeznaczonym do 
tankowania ze swojej siedziby (Szczecin 71-682, ul. Golisza 10B)  do stacji paliw w jedną stronę. 
Odległość drogowa winna być podana w km (z dokładnością do 0,1 km).  



Specyfikacja Warunków Zamówienia - postępowanie nr WOO.2610.3.2021 

 
 

Strona  15/16                                                                                                                                          

 
Weryfikacja wskazanej odległości zostanie przeprowadzona na podstawie danych zawartych w serwisie 
internetowym „Mapy Google” pod adresem internetowym https://www.google.pl/maps/.  
 
Przy wyliczaniu odległości pomiędzy siedzibą Zamawiającego a stacją paliw Wykonawcy, należy wziąć pod 
uwagę trasę na której nie występują ograniczenia dla ruchu samochodów ciężarowych oraz to czy podana trasa  
kończy się na wjeździe do oferowanej stacji. 
 
Zamawiający zastrzega sobie weryfikację podanej odległości. 
 

      Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta za kryterium „odległość od stacji paliw” wynosi 6 pkt. 
 

2. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli 
spośród tych ofert zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach. 
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, 

w tym zaoferowanej ceny. 
 

XIX  Podwykonawstwo 
 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcy wykonania całości zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w 
ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu 
wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca 
jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny wykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje się odpowiednio. 

5. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgoda Zamawiającego. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 
wykonanie tego zamówienia. 

7.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców tak jak za działania lub 
zaniechania własne. 

 
XX   Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy. 

 
XXI  Zawarcie umowy oraz informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia  
 
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone 

zostały w załączniku nr 5 do SWZ. 
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana ma obowiązek zawrzeć umowę na warunkach określonych w 

projektowanych postanowieniach umowy, o których mowa w pkt. 1, w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

3. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3, jeżeli w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia złożono tylko jedna ofertę. 
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5. W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom ubiegającym się wspólnie o wykonanie zamówienia, wykonawcy 
ci zobowiązani są dostarczyć kopie umowy regulującej ich współpracę  - zgodnie z art. 59 Pzp. 

6. Umowa musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W 
związku z powyższym, przed podpisaniem umowy Wykonawca musi wykazać, że osoba reprezentująca wykonawcę 
(podpisującą umowę) jest upoważniona do jej podpisania, o ile nie wynika to z dokumentów załączonych przez 
wykonawcę do oferty. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych wykonawców oraz wybrać 
najkorzystniejszą ofertę lub unieważnić postępowanie.  

 
XXII  Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. 

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.  

3. Odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na 
projektowane postanowienia umowy, 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie Pzp. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone zostały w dziale IX ustawy Pzp. 

 
 
XXIII   Spis załączników 

 
 
1. Załącznik nr 1 – formularz oferty  
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o cenach detalicznych paliw w oferowanej stacji paliw w Szczecinie w 

dniach określonych we wzorze oświadczenia 
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie wstępne o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków 
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp 
5. Załącznik nr 5 – projektowane postanowienia umowy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


