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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Sąd Najwyższy  

00-951 Warszawa,  

Plac Krasińskich 2/4/6 

tel. 022 530-82-56, mail: zp@sn.pl  

NIP: 527-20-50-090  

strona internetowa: www.sn.pl  

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postepowanie, zamieszczane będą 

 dokumenty związane z prowadzoną procedurą oraz składane oferty: 

 https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

2. Ochrona danych osobowych.  

2.1. 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 

r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

2.1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Najwyższy, 00-951 Warszawa, 

plac Krasińskich 2/4/6; 

2.1.2 administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 

kontaktować pod adresem e-mail: iod@sn.pl; 

2.1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                 

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

2.1.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 

2.1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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; 

2.1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

2.1.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                      

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

2.1.8 posiada Pani/Pan: 

2.1.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 

administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan 

zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania                 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub 

daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

2.1.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 



postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników); 

2.1.8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego); 

2.1.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO;   

2.1.9 nie przysługuje Pani/Panu: 

2.1.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2.1.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

2.1.9.3 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;  

2.1.10 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa. 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia. 

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym 

bez negocjacji o jakim stanowi art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp. 

3.2. Zgodnie z art. 310 pkt 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

3.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

3.4. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3.7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

3.8. Zamawiający nie zastrzega możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy.  

3.9. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

 



4. Opis przedmiotu zamówienia. 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw w systemie kart bezgotówkowych do pojazdów 

samochodowych, będących w użytkowaniu Zamawiającego. Zakres zamówienia obejmuje:  

- benzynę bezołowiową Pb 95 i Pb 98, 

- olej napędowy ON, 

wg cen w dniu tankowania, z uwzględnieniem zadeklarowanego w ofercie opustu. 

4.2 Benzyna bezołowiowa i olej napędowy muszą spełniać wymagania jakościowe dla paliw 

ciekłych określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r.  

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) oraz 

odpowiednio norm PN-EN 228:201304, PN-EN 590+A1:2017-06 lub równoważnych.  

4.3 Stacje paliw Wykonawcy muszą spełniać wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw 

zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 

dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1853). 

4.4 Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV): 

09132100-4 (benzyna bezołowiowa)   

09134100-8 (olej napędowy) 

4.5 Realizacja zamówienia będzie następowała w oparciu o wdrożony i działający u Wykonawcy 

system rozliczeń, określony jako system „kart bezgotówkowych”, przy czym za wydawane 

karty nie będą pobierane żadne opłaty.  

4.6 Stacje benzynowe należące do sieci Wykonawcy powinny być czynne codziennie co najmniej 

w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz posiadać: 

− dystrybutory paliwa Pb 95, Pb 98 i ON, 

− urządzenie ciśnieniowe do pompowania kół. 

4.7 Zamawiający wymaga by co najmniej jedna stacja paliw na której istnieje możliwość 

korzystania z oferowanych przez Wykonawcę kart flotowych znajdowała się w odległości nie 

większej, niż 8 kilometrów od siedziby Zamawiającego tj. Plac Krasińskich 2/4/6 w Warszawie. 

Odległość mierzona najkrótszą trasą przejazdu z zachowaniem zasad ruchu drogowego. 

Zamawiający dokona weryfikacji odległości stacji paliw od siedziby przy pomocy serwisu 

internetowego Google Maps. 

4.8 Zaopatrywanie samochodów w paliwo będzie realizowane w drodze indywidualnych 

zakupów, przeprowadzanych przez kierowców służbowych samochodów Zamawiającego lub 

osoby uprawnione, bezpośrednio do ich zbiorników, w systemie kart bezgotówkowych,  

na stacjach paliwowych należących do sieci Wykonawcy. 

4.9 Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania transakcji w okresach miesięcznych lub dwa 

razy w miesiącu (płatność z dołu). 

4.10 Maksymalna ilość paliwa w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie, w okresie 

miesięcznym: 

Pb 95 – w ilości 1800 dcm3,   

Pb 98 – w ilości 1800 dcm3,  

ON  – w ilości 200 dcm3. 

Minimalna gwarantowana ilość paliwa w okresie trwania całej umowy to: 

Pb 95 – w ilości 21600 dcm3, 

Pb 98 – w ilości 21600 dcm3, 



ON – w ilości 2400 dcm3. 

Brak realizacji zamówień wykraczających poza ww. ilości minimalne nie będzie rodził po 

stronie wykonawcy żadnych roszczeń. 

4.11 Zamawiający informuje, że podana w pkt. 4.10 SWZ wielkość miesięcznego zamówienia jest 

wielkością orientacyjną i zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zakupów, zarówno co do 

rodzaju, jak i ilości, ze względu na aktualne potrzeby lub posiadane środki finansowe,  

bez żadnych konsekwencji prawnych i finansowych. 

4.12 Podpisanie z wybranym Wykonawcą umowy na realizację niniejszego zamówienia nie wiąże 

się z uzyskaniem przez niego wyłączności na zaopatrywanie w paliwo Zamawiającego.  

W uzasadnionych przypadkach, szczególnie w trakcie podróży służbowych, samochody 

Zamawiającego będą mogły być tankowane w stacjach benzynowych innych sieci. 

4.13 W wyniku przeprowadzonego Postępowania zostanie zawarta Umowa zgodna  

z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr F do SWZ. 

4.14 Zamówienie nie zostało podzielone na części, bowiem brak jest możliwości dokonania takiego 

podziału z uwagi na jednorodny charakter dostawy. W ocenie zamawiającego wydzielenie 

części zamówienia w tak jednorodnym zakresie dostaw nie prowadziłoby do uzyskania 

pozytywnych efektów w zakresie możliwości zapłaty przez Zamawiającego niższego 

wynagrodzenia jednostkowego - wykonawcy, realizujący zamówienie, którego zakres jest 

większy mają możliwość oferowania niższych cen jednostkowych lub wyższych rabatów, 

obniżających ceny jednostkowe (efekt skali). W przypadku podziału zamówienia zakres każdej 

z części byłby mniejszy, a zatem należałoby założyć, że ceny jednostkowe, oferowane przez 

Wykonawców będą wyższe niż w przypadku, gdy mają możliwość realizacji zamówienia  

w szerszym zakresie lub też Wykonawca oferowałby mniejsze rabaty. Brak podziału na części 

nie wpływa negatywnie na konkurencyjność postępowania, ponieważ przedmiot zamówienia 

może być realizowany przez każdego uczestnika rynku posiadającego sieć stacji spełniającą 

wymagania opisane w SWZ. 

4.15 Wymagania dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: 

4.15.1 Wykonawca zamówienia winien, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnić,  

że realizacja umowy będzie przebiegała w warunkach zapewniających dostępność dla 

osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności poprzez: 

4.15.1.1 pomoc osobom niepełnosprawnym oraz osobom ze szczególnymi potrzebami  

w przypadku konieczności przeprowadzenia ewakuacji z obiektu, 

4.15.1.2 udzielenia osobom niepełnosprawnym i osobom ze szczególnymi potrzebami 

wszelkich dostępnych Wykonawcy informacji, umożliwiających właściwe korzystanie  

z oferowanych przez Wykonawcę dostaw i usług, 

4.15.1.3 pomoc osobom niepełnosprawnym i osób ze szczególnymi potrzebami w poruszaniu 

się po obiekcie, o ile taka pomoc nie zakłóca wykonywania innych czynności,  

do których wykonania pracownicy Wykonawcy są zobowiązany. 

 

5. Termin wykonania zamówienia. 

Okres realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy  

 

6. Podwykonawstwo.  

6.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, z zastrzeżeniem 

pkt 6.2-6.6. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której 



wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) 

podwykonawców, jeżeli są już znani na tym etapie. 

6.2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są 

już mu znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców  

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. 

6.3. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa  

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 

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

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

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. Przepis art. 122 Ustawy stosuje się. 

6.5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

6.6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6.7. Postanowienia z pkt 6.2-6.6 stosuje się także wobec dalszych podwykonawców. 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

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

zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

7.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

7.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie  

z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r.  

poz. 716 ze zm.).  

7.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

7.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

7.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

w odniesieniu do warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej, o których mowa w  ppkt 7.2.2 – nie dopuszcza łącznego 

spełniania warunku przez Wykonawców tj. każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających  

się o udzielenie zamówienia musi samodzielnie spełniać przedmiotowy warunek. 

 

 



8. Podstawy wykluczenia. 

8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp, tj.: 

8.1.1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

8.1.1.1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

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

8.1.1.3. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46  

lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy  

z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

8.1.1.4. 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, 

8.1.1.5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

8.1.1.6. 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), 

8.1.1.7. 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, 

8.1.1.8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

8.1.2 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 8.1.1; 

8.1.3 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; 

8.1.4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

8.1.5 jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,  

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
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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; 

8.1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane 

tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

8.2. oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7 Pzp., tj.: 

8.2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza 

jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

8.2.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest                      

w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

8.2.3 jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 Pzp, którego nie można 

skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

8.2.4 który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 

koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 

wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

8.3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

8.3.1 wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006                          

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

8.3.2 wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 

r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,                         

o którym mowa w art. 1 pkt 3;  

8.3.3 wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 

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

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 

2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 
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9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw  

do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr B do SWZ. 

9.2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

9.3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

9.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 

9.4.1. oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa  

w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

Zamawiającego  – Załącznik nr C do SWZ. Oświadczenie powinno być aktualne na dzień 

złożenia. 

9.5. W zakresie nieuregulowanym Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej                     

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty. 

10.2. Wszelka korespondencja Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. 

10.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.  

10.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

10.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 117 ust. 4 

Ustawy, składają wraz z ofertą oświadczenie stanowiące Załącznik nr E do SWZ. 

 

11. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 

11.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu  

w stosownych sytuacjach w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących  

go z nimi stosunków prawnych. 



11.2. 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. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik D 

do SWZ. 

11.3. 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

11.4. 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. 

UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności  

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał 

on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

11.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, 

także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem 

dokumentów.  

 

12. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów. 

12.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą,  

z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal. 

12.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej. 

UWAGA: nie dotyczy składania ofert. 

12.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz 

do „Formularza do komunikacji”. 

12.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

12.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB. 



12.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

12.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

12.8. 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.  

12.9. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 12.8, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  

12.10. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 12.9, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

Robert Majsak - w zakresie merytorycznym, e-mail: zp@sn.pl 

Eliza Waśniewska - w zakresie proceduralnym, e-mail: zp@sn.pl 

 

14. Termin związania ofertą. 

14.1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia 

upływu terminu składania ofert zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp, tj. do dnia 28.06.2022 r. 

14.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu                 

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania 

ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

15. Opis sposobu przygotowania ofert. 

15.1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. 

15.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

15.3. Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym oraz jego załącznikach, zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik A do SWZ. Do oferty należy załączyć następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

15.3.1. oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania stanowiące 

załącznik B do SWZ;  

15.3.2. pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy);  

15.3.3. oświadczenie, o którym mowa w 10.5 SWZ. Wzór stanowi załącznik E do SWZ  

(jeżeli dotyczy);  

15.3.4. uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w ofercie stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy). 

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

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu 



oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 

będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

15.5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

15.6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

15.7. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

15.8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 

Wykonawca powinien, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one 

być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

15.9. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

15.10. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczające zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

15.11. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w ust. 15.10 powyżej, dokonuje w przypadku:  

15.11.1 podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się                     

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

15.11.2 przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

15.11.3 innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – 

odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

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

15.12. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, 

oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 

dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione 

podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

15.13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa  

w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, 

niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako 

dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się 

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 



elektronicznym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem  

w postaci papierowej. 

15.14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w pkt 15.13, dokonuje w przypadku: 

15.14.1. podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich 

dotyczą; 

15.14.2. przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 

ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania 

podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

15.14.3. pełnomocnictwa - mocodawca. 

15.15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w pkt 15.13 i 15.14 powyżej, może dokonać również notariusz. 

15.16. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności  

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

15.17. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie adresu co najmniej jednej stacji paliw należącej do 

sieci Wykonawcy, która znajduje się w odległości nie większej, niż 6 kilometrów od siedziby 

Zamawiającego tj. Plac Krasińskich 2/4/6 w Warszawie. Odległość mierzona najkrótszą trasą 

przejazdu z zachowaniem zasad ruchu drogowego, przy pomocy serwisu internetowego 

Google Maps. 

 

16.  Wadium. 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.  

 

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

17.1. Oferty należy składać do dnia 30 maja 2022 r. do godz. 11:00. 

17.2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

17.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2022 r. do godz. 12:00. 

17.4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

17.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

17.5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

17.5.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

17.6. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w ust. 14.1, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 



terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu 

związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

18. Opis sposobu obliczenia ceny. 

18.1. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty powstałe po stronie Wykonawcy z tytułu 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

18.2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ.  

18.3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji  

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

18.4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

18.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

18.6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia  

w trakcie realizacji zamówienia. 

18.7. Do obliczenia ceny ofertowej (wartość brutto) należy przyjąć następujące ceny paliw 

[PLN/dcm3]:  

– benzyny bezołowiowej Pb 95 – 6,75 zł netto, 

 – benzyny bezołowiowej Pb 98 – 7,31 zł netto, 

 – oleju napędowego – 6,69 zł netto. 

Do wskazanych wyżej cen jednostkowych netto należy doliczyć wysokość podatku VAT i ustalić 

wartość brutto poszczególnych rodzajów paliwa, którą należy wykorzystać do obliczeń  

ceny ofertowej w pkt. 18.8 oraz Formularzu ofertowym. 

18.8. Cenę ofertową, służącą do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej 

należy obliczyć wg wzoru: 

 Co = [ (Cj Pb95 x 1800) + (Cj Pb98 x 1800) + (Cj ON x 200) ] x 24   [PLN] 

gdzie: 

Co  – cena ofertowa (wartość brutto) (wartość wyliczona na potrzeby porównania ofert 

Wykonawców) [PLN], 

Cj Pb95 – cena jednostkowa benzyny bezołowiowej Pb 95 wskazana w pkt 18.7 pomniejszana  

o opust oferowany przez wykonawcę [PLN/dcm3] 

Cj Pb98 – cena jednostkowa benzyny bezołowiowej Pb 98 wskazana w pkt 18.7 pomniejszana  

o opust oferowany przez wykonawcę [PLN/dcm3]  

Cj ON  – cena jednostkowa  oleju napędowego ON wg wskazana w pkt 18.7 pomniejszana  

o opust oferowany przez wykonawcę [PLN/dcm3]  

 

Uwaga ! 

Cena - należność brutto, w rozumieniu  Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 

Ceny:  Cj Pb95 , Cj Pb98 , Cj ON  są cenami ostatecznymi, uwzględniającymi opust, 

jednakowy dla każdego z 3 w/w rodzajów paliw. 



18.9. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z kolejnością działań arytmetycznych  

oraz zgodnie z matrycą wskazaną w Formularzu ofertowym. Niepoprawialne pozostają 

kolumna 2 „Cena jednostkowa netto przed opustem” oraz kolumna 3 „Wysokość opustu”, 

którą wskazuje Wykonawca.  

18.10. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie Wykonawca ma obowiązek: 

18.10.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

18.10.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

18.10.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

18.10.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie.  

 

19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

19.1. Ocenie zostaną poddane oferty Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, a ich oferty 

nie zostały odrzucone. 

19.2. Każdy z Wykonawców powinien określić swoją cenę ofertową wg zasad określonych  

w Formularzu Ofertowym. Po otwarciu ofert nie będą prowadzone już żadne negocjacje  

w sprawie podanych w nich cen. 

19.3. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami:  

a) - „CENA OFERTOWA”  - 90 pkt. 

b) - „LICZBA STACJI” – 10 pkt. 

19.4. Kryterium „Cena ofertowa (P): 

19.4.1. Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę 

wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę brutto. 

19.4.2. Cena brutto będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilość 

punktów przyznana badanej ofercie zostanie obliczona według wzoru: 

 

Co (min) 

P =     --------------    

    Co                                   

gdzie: 

P – ilość punktów przyznana badanej ofercie [pkt] 

Co (min) – najniższa z cen ofertowych (wartość brutto) podanych w otrzymanych w 

postępowaniu ofertach [PLN] 

Co – cena ofertowa (wartość brutto) wg badanej oferty [PLN]  

 

 



19.4.3. Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia. 

19.5. Kryterium „Liczba stacji (L)”:  

19.5.1. Zamawiający dokona oceny oferty w tym kryterium na podstawie zadeklarowanych przez 

Wykonawcę dodatkowych stacji paliwowych, ponad wymagane minimum, określone w 

pkt. 4.7 SWZ, i spełniających wymogi określone w ww. punkcie. 

19.5.2. Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium, jeżeli Wykonawca wykaże 

dodatkowe stację paliw w odległości nie większej niż 8 km od siedziby Zamawiającego, w 

stosunku do minimum określonego w pkt. 4.7 SWZ. 

19.5.3. Liczba punktów powyższego kryterium zostanie obliczona wg następującej zasady: 

Ilość punktów Liczba dodatkowych stacji 

0 pkt za niewskazanie dodatkowych stacji paliwowych 

5 pkt za wskazanie od 1 do 5 dodatkowych stacji paliw w 

odległości nie większej niż 8 km od siedziby 

Zamawiającego 

10 pkt za wskazanie 6 i więcej dodatkowych stacji paliw w 

odległości nie większej niż 8 km od siedziby 

Zamawiającego 

19.5.4. Zamawiający wymaga wskazania w formularzu ofertowym adresów stacji paliw, 

spełniających wymogi pkt. 4.7 SWZ. Adresy stacji paliw wskazane w formularzu 

ofertowym będą stanowić podstawę przyznania punktów w ramach kryterium „liczba 

stacji (L)”. 

19.5.5. Zamawiający dokona weryfikacji odległość poprzez zmierzenie najkrótszej trasy 

przejazdu  

z zachowaniem zasad ruchu drogowego. Zamawiający dokona weryfikacji odległości 

stacji paliw od siedziby przy pomocy serwisu internetowego Google Maps. 

19.5.6. Weryfikacja kryterium dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego   

w Załączniku A do SWZ – Formularz ofertowy. 

19.6. Łączna punktacja kryterium oceny ofert zostanie obliczona poprzez zsumowanie uzyskanych 

punktów w cząstkowych kryteriach, wg następującego wzoru: 

Łączna punktacja = P + L 

P – kryterium – Cena ofertowa  

L – kryterium – Liczba stacji 

19.7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

19.8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów we 

wszystkich kryteriach łącznie. 

19.9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 



20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy. 

20.1. Udział w przetargu jest jednoznaczny z przyjęciem warunków Umowy zawartych w istotnych 

postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik F do SWZ  

20.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

20.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

20.4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających  

się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

20.5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

20.6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Ustawy oraz wskazanym w projektowanych 

postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcom oraz innym podmiotom przewidzianym Ustawą, których interes w uzyskaniu 

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX Ustawy do 

postępowań o wartości poniżej progu unijnego. 

 

22. Postanowienia końcowe. 

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz 

przepisy aktów wykonawczych do niej wydanych. 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

podpis osoby zatwierdzającej SWZ 
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