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BR/4024/2022                                                                        Kraków, dnia 28.11.2022 r. 
Nr sprawy: BR-271-12/2022 (385) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

 

Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”, ul. Kasy Oszczędności Miasta 

Krakowa 14, 30-232 Kraków woj. małopolskie zaprasza do składania ofert w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na: tankowanie pojazdów należących do Fundacji 

Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2023 roku 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa Zamawiającego:  

Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”,  

ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, 30-232 Kraków woj. małopolskie 

tel. (12) 425 35 51, fax (12) 425 35 52 w. 33,  

adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia: www.zoo-krakow.pl/przetargi oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

adres e-mail: przetargi@zoo-krakow.pl ; 

ePUAP: /ZOO_KRAKOW/SkrytkaESP 

2. Tryb postępowania: 

2.1. Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn zm..) – 

zwanej dalej p.z.p., obowiązujących dla postępowań o udzielania zamówień klasycznych 

o wartości mniejszej niż progi unijne. 

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1) 

p. z. p. 

2.3. Zamawiający nie zakłada wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia 

negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia.  

3. Przedmiot zamówienia: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe tankowanie pojazdów Fundacji 

Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2023 roku 

3.2. Termin realizacji zamówienia 31.12.2023 r. 

3.3. Przewidywany zakres ilościowy: 

Benzyna bezołowiowa PB-95 – 4 290 l 

Olej Napędowy 20 200 l 

Wskazana ilość paliw ma charakter wyłącznie orientacyjny. Faktyczna ilość 

zakupionego paliwa może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb 

Zamawiającego, jednak nie więcej niż +/- 20%, ograniczenie ilości nie będzie stanowić 

dla Wykonawcy podstawy do roszczeń odszkodowawczych. Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy tylko za paliwo faktycznie pobrane. 

http://www.zoo-krakow.pl/przetargi
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:przetargi@zoo-krakow.pl
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3.4. Stacja paliw na której będą tankowane pojazdy powinna być usytuowana w odległości 

drogowej nie większej niż 20 km (licząc dojazd i powrót łącznie) od siedziby 

Zamawiającego. (ul. Kasy Oszczędności m. Krakowa 14, 30-232 Kraków). 

3.5. Realizacja zamówienia polegać będzie na sukcesywnym tankowaniu paliwa do 

zbiorników pojazdów służbowych oraz do kanistrów z przeznaczeniem do ręcznych 

narzędzi zmechanizowanych z napędem spalinowym. 

3.6. Oferowane paliwo powinno spełniać wymagania aktualnie obowiązujących polskich 

norm jakościowych. Paliwa muszą być zdatne do użytku zarówno w warunkach letnich, 

przejściowych jak i zimowych. W przypadku reklamacji Wykonawca na własny koszt 

zabezpieczy zarówno próbkę paliwa dostarczonego Zamawiającemu oraz próbkę paliwa  

z własnych zbiorników pochodzącą z dostawy, której jakość została zakwestionowana. 

3.7. Po upływie każdego okresu rozliczeniowego sprzedający przekaże Zamawiającemu 

Fakturę VAT, obrazującą ilość i wartość pobranego paliwa. Wykonawca do każdej 

faktury dołączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie                                                                                                                               

rozliczeniowym przez kierowców Zamawiającego. Zbiorcze zestawienie transakcji 

stanowiące załącznik do faktury zawierać będzie: datę pobrania paliwa, nr rejestracyjny 

pojazdu, ilość pobranego paliwa do pojazdu a także ilość paliwa zatankowanego w 

kanister, cenę jednostkową brutto z dystrybutora w dniu tankowania.. 

3.8. Sukcesywny zakup paliw dokonywany będzie w systemie sprzedaży bezgotówkowej. 

3.9. Zamawiający dopuszcza karty flotowe. 

3.10. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  09134000-7, 09132100-4. 

3.11. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawiera załącznik nr 4 do 

SWZ. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych do zamówienia 

podstawowego , o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 8 p.z.p. 

 

II. KOMUNIKACJA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 

2.1.  miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl    

2.2.  ePUAPu, dostępnego pod adresem: wskazanym w sekcji I. 1)  
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2.3.  oraz poczty elektronicznej, której adres wskazano w sekcji I.1) niniejszej SWZ. 

3. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: 

         Pan Waldemar Morawiec – w sprawach merytorycznych – tel. +48 12 425 35 52 wew. 24  

Pan Paweł Banaś - w sprawach proceduralnych - tel. + 48 600 47 36 47 

Zamawiający informuje, że komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do 

informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub 

dokumentów zamówienia lub ofert. 

4. 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”.  

5. Oferty składa się za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szczegółowe 

informacje  na temat składania ofert zawarte są w sekcji VII SWZ oraz opisane zostały w 

Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dalej w Regulaminie 

6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie.  

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

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

wynosi 150 MB.  

8. 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. 

9. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania. 

10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych 

w sekcji VII niniejszej SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” 
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dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (BZP lub nr referencyjnym postępowania).  

11. Dokumenty elektroniczne, składane za pośrednictwem „Formularza do komunikacji”, 

składa się jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być 

zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 

2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 

2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

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

elektronicznej email, za pomocą skrzynki, której adres wskazano w sekcji I.1) niniejszej SWZ.  

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

2.1.  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

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

Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 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 (Dz.U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 

2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
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f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

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

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

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

2.2.  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; 

2.3.  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; 

2.4.  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

2.5.  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; 

2.6.  jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 p.z.p., 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 

https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2.7.  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; 

2.8.  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; 

2.9. 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 

2.10. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

podmiotowych środków dowodowych; 

2.11. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

2.12. wykonawcę oraz uczestnika konkursu 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 ustawy; 

2.13. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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 
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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 ustawy; 

2.14. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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 ustawy 

3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 2 pkt 2.1, 2.2 i 

2.5 lub 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 i 2.11, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki: 

4.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

4.2.  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie 

szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym 

organami ścigania, lub zamawiającym; 

4.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
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5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, nie 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy wykonawcę. 

6. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

6.1. w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1 lit. a-g i pkt 2.2, na okres 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony i okres wykluczenia; 

6.2. w przypadkach, o których mowa w: 

a) ust. 2 pkt 2.1 lit. h i pkt 2.2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 

skazana za przestępstwo wymienione w ust. 2 pkt 2.1 lit. h, - na okres 3 lat od 

dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie 

jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został 

określony inny okres wykluczenia; 

b) ust. 2 pkt 2.7, 2.8, 2.9 na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia; 

c) ust. 2 pkt. 2.10, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia; 

d) ust. 2 pkt. 2.11, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia. 

6.3. w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.4, na okres, na jaki został prawomocnie 

orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

6.4. w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.6 w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 

6.5. wykluczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.12 do 2. 14 następować 

będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy lub uczestnika 

konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia 

publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go 

do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, 

oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie 

prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie 

do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie 

przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do 
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udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego 

7. Wykonawca, zgodnie z art. 118 p.z.p., może w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie  

z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 

że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

 

IV. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ 

1. Na ofertę składają się: 

• formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,  

 W przypadku jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie przy pomocy 

podwykonawcy/ów, w załączniku nr 1 do SWZ należy wskazać część zamówienia, 

którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om oraz podać 

firmę/y podwykonawcy/ów; 

2. Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

tymczasowo zastępujące podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w ust. 3, że: 

• spełnia warunki udziału w postępowaniu (w zakresie i zgodnie z wzorem określonym  

w załączniku nr 2 do SWZ), 

• nie podlega wykluczeniu (w zakresie i zgodnie z wzorem określonym  

w załączniku nr 3 do SWZ), 

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

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, 

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. 

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 
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podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że 

stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

5.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

5.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

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

na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w sekcji III pkt. 1.2, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

7. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia: 

7.1. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej  

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 

rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie 

dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 

70 p.z.p. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(70)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(70)&cm=DOCUMENT
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V. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa w sekcji IV ust. 2, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają 

brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty 

należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej, określające osobę 

pełnomocnika, zakres reprezentacji oraz zawierające wskazanie postępowania  

o udzielenie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej notarialnie.  

5. Sposób składania oświadczeń i dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających  

się o udzielenie zamówienia: 

5.1. Dokumenty braku podstaw do wykluczenia każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia składa osobno. 

5.2. Dokumenty potwierdzające spełnienia postawionych przez Zamawiającego warunków, 

składają ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy 

odpowiadają za ich spełnienie. 

5.3. Ofertę składa (podpisuje) pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia na zasadach ogólnych; 

 

VI. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

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

dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

2. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 
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wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

 

VII. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę 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 dla 

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty 

Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z niniejszym postępowaniem.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

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

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl   

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 

część należy ten plik zaszyfrować.  

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w sekcji IV.2) niniejszej SWZ, w 

formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej zaufanym lub podpisem 

osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 

https://sip.lex.pl/#/document/17181936?cm=DOCUMENT
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany 

w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu . 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

10. Termin składania ofert upływa 6 grudnia 2022 r. o godz. 1000. 

11. Termin otwarcia ofert nastąpi 6 grudnia 2022 r. o godz. 1100 

12. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

13. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. 

14. Otwarcie ofert zostanie dokonane przy użyciu narzędzi miniportalu 

15. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści w Systemie informacje o:  

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

15.2.  cenach zawartych w ofertach. 

16. Wykonawca jest związany ofertą do 4.01.2023 r. 

17. Zamawiający udostępni oferty wraz z załącznikami złożone w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu niezwłocznie po otwarciu tych ofert, nie później jednak niż w 

terminie 3 dni od dnia ich otwarcia. 

VIII. KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT 

 

Lp. Kryteria Waga 

1. CENA 90% 

2 WIELKOŚĆ OFEROWANEGO UPUSTU 10% 

1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny 

 i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.  

2. Cena: 

Wykonawca poda w ofercie ceny sprzedaży detalicznej brutto 1 litra oleju napędowego  

i benzyny bezołowiowej każdego z 1-szych dni 2 miesięcy poprzedzających złożenie oferty 

oraz z 1-szego dnia miesiąca złożenia oferty (łącznie 3 wartości).  

Jeżeli Wykonawca wskaże więcej niż jedną stację w odległości drogowej nie większej 

niż 20 km od danej siedziby do tabeli wpisuje średnią arytmetyczną wartości cen 

pochodzących z każdej z tych stacji, stosując odpowiednio mechanizm określony  

w zdaniu poprzedzającym.  
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Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli podanych cen na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę we wskazanych dniach, udostępnionych na każde żądanie 

Zamawiającego  

Następnie Wykonawca wyliczy, przy użyciu podanych wartości, średnią arytmetyczną  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (1 grosz).  

Otrzymana w ten sposób wartość będzie stanowić cenę oleju napędowego i benzyny 

bezołowiowej, która będzie wykorzystana we wzorze  przy ocenie ofert (cena brutto): 

Cena brutto = (4 290  l x cena 1 litra benzyny bezołowiowej) + (20 200 l x cena 1 litra 

ON) 

Uzyskana zaprezentowaną wyżej metodą wartość zostanie podstawiona – jako oferowana 

cena - do wzoru. 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 90 pkt. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej w/g 

następującego przelicznika: 

ilość pkt = (najniższa zaoferowana cena /cena zawarta w ofercie badanej) x 90 pkt 

3. Wielkość oferowanego upustu: 

Wykonawca poda w ofercie wyrażoną procentowo wielkość upustu dla 1 litra paliwa 

jednolitą dla obu rodzajów paliwa. Procentową wielkość upustu należy podać z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

Kwota wyrażonego w procentach upustu zostanie podstawiona do wzoru: 

Oferta z najwyższym oferowanym upustem 5 pkt Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej 

w/g następującego przelicznika: 

ilość pkt = (wielkość upustu w ofercie badanej/najwyższy zaoferowany upust) x 10 

pkt 

4. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, której przyznana zostanie największa ilość punktów 

łącznie w kryteriach wskazanych w pkt 2 i 3  niniejszej sekcji.  

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera 

spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej 

wadze. 

6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną. 
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7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

 

IX. INFORMACJE ISTOTNE DLA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA  

1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty; 

2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu; 

3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2, p.z.p. 

zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 

5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć; 

6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

7) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z 

uwzględnieniem art. 263 p.z.p. 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem 

terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie 

postępowania jest nieuzasadnione. 

2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 

226 p.z.p. tj: 

1) została złożona po terminie składania ofert; 

2) została złożona przez wykonawcę: 

a.  podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 

b. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 

c. który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1, p.z.p. lub podmiotowego środka dowodowego, 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków 
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udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych 

dokumentów lub oświadczeń; 

3) jest niezgodna z przepisami ustawy; 

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 

6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami 

technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego; 

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

10) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3; 

11) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 

związania ofertą; 

13) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył 

wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p.; 

14) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 

zagwarantować w inny sposób. 

 

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZED 

ZAWARCIEM UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O terminie i miejscu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 

 

XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 

1. Środki ochrony prawnej – określone w dziale IX p.z.p. -  przysługują wykonawcy, oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów p.z.p.  

2. Odwołanie przysługuje na: 

https://sip.lex.pl/#/document/16795259?cm=DOCUMENT
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a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy; 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. 

a) 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza 

niż progi unijne. 

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

XII.  OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE 

Z RODO (dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi) 

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 
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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:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Iwona Litak, e-mail: iod@zoo-

krakow.pl 

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  

4) Dane osobowe i kategorie Państwa danych osobowych przetwarzane na potrzeby 

postępowania wynikają bezpośrednio z SWZ, Zamawiający przetwarza w 

szczególności imię, nazwisko, dane teleadresowe, informacje o kwalifikacjach i 

doświadczeniu zawodowym, dane zawarte w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG); 

5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 p.z.p.; a 

także podmioty przetwarzające działające na zlecenie Zamawiającego (np. dostawcy 

usług IT, kancelarie prawne) oraz pracownicy i współpracownicy Zamawiającego; 

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, przez odpowiednio dłuższy okres; 

7) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z p.z.p.;   

8) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9) posiadają Państwo: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;   

• 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;  ;   

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

uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

10) nie przysługuje Państwu: 
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• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

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

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 

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, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej, o których mowa w dziale XIII, do upływu terminu do ich 

wniesienia. 

2. Zamawiający wykonuje obowiązki informacyjne dotyczące przetwarzania danych 

osobowych oraz obowiązki zapewnienia dostępu do przetwarzanych danych osobowych 

zgodnie z art. 19 p.z.p. 

3. Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679: 

Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w 

sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o 

udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w 

art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia tego postępowania. 

 

 

Z a t w i e r d z a m 

 

………………………….. 
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Załącznik nr 1 SWZ  
Pieczęć wykonawcy       dnia: 
Nazwa i adres 

 
OFERTA  

Do: 

Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”, 
ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, 30-232 Kraków 

 
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na: tankowanie pojazdów należących do Fundacji 
Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2023 roku, oferujemy realizację 
zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie objętym SWZ. 

1. Nazwa oferowanego produktu: ..........................................................………….... 

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

1. Cena 1 litra Oleju Napędowego na stacji paliw1 w odległości drogowej nie większej niż 20 km 

(uwzględniając dojazd i powrót) od siedziby Zamawiającego  

 1 września 2022 1 października 2022 1 listopada 2022 

Cena 1 litra ON    

1.1. Średnia cena 1 litra ON  zł 

2. Cena 1 litra benzyny bezołowiowej na stacji paliw w odległości drogowej nie większej niż 20 

km (uwzględniając dojazd i powrót) od siedziby Zamawiającego. 

 1 września 2022 1 października 2022 1 listopada 2022 

Cena 1 litra benzyny 

bezołowiowej 

   

2.1. Średnia cena 1 litra benzyny bezołowiowej  zł 

3. Oferujemy realizację zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie objętym SWZ za 

wyliczoną kwotę: 

Brutto ………………………………………………………………………………………………………….PLN 

słownie ……………………………………………………………………………………………………… PLN 

 

 
1 Jeżeli Wykonawca wskaże więcej niż jedną stację w odległości drogowej nie większej niż 20 km od danej siedziby do 

tabeli wpisuje średnią arytmetyczną wartości cen pochodzących z każdej z tych stacji, stosując odpowiednio 

mechanizm określony w sekcji VII ust 2 SIWZ.  
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Określona wyżej cena brutto została wyliczona zgodnie z wzorem:  

Cena brutto = (4 290  l x cena 1 litra benzyny bezołowiowej) + (20 200 l x cena 1 litra 

ON) 

4. Proponowany upust procentowy (jednolity dla ON i benzyny bezołowiowej) dla MPiOZ  

w Krakowie: ………% 

5. Miejsce realizacji umowy dla (adres stacji paliw) - w ramach warunku odległości drogowej 

nie większej niż 20 km (uwzględniając dojazd i powrót) 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

2. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków 
Zamówienia został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, że przeprowadziliśmy wizje lokalnej trasy przejazdu cysterny do 
poszczególnych punktów dostaw. 

4. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem prosimy kierować na adres: 

………………………………………. ePUAP: ………………………………………, e-mail: ………………………………...  

osobą do kontaktów jest …………………………………………   ………………………….. (imię i nazwisko) 

5. Zamówienie zamierzamy zrealizować sami / następujące części zamówienia zamierzamy 

wykonać przy pomocy podwykonawcy/ów:2……………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

których nazwy (firmy) wskazujemy niżej:  

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

6. Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy 

obowiązek podatkowy będzie dotyczył ........................... (określić nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi) objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie 

 

2    Niepotrzebne skreślić 
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wynosiła ......................... . (wypełnić tylko jeśli dotyczy), zaś stawka podatku od towarów i usług, 

zgodnie z moją wiedzą wynosić będzie …………. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy: mikro / małym / średnim / przedsiębiorcą (właściwe zaznaczyć) 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 
1. …………………………. 

 
2. ..................................... 

 
PODPIS 

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 
          …………………………………………………………. 



24 

 

 

Załącznik nr 3 SWZ 

Zamawiający: 

Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie 

Wykonawca: 

………………………………………………

……………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………

………………………………………………... 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Oświadczenie Wykonawcy  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: prowadzonego przez Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”, 

postępowania o zamówienie publiczne na tankowanie pojazdów należących do Fundacji 

Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2023 roku w związku z którym, 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust 1 pkt 1-6 Pzp. 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 109 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp . oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

 
(WZÓR) UMOWA  

 
zawarta w Krakowie w dniu ............................... roku 
 
pomiędzy : 
 
Fundacją „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie” ul. Kasy Oszczędności m. Krakowa 14, 
zwaną dalej Kupującym, reprezentowaną przez : 
  

1. Dyrektora mgr inż. Teresę Grega 

 
a 

………………………………………………………, 

……………………………………………………. 

zwanym dalej „Sprzedającym, 

reprezentowanym przez: 

……………………………………............................................................. 
następującej treści : 

 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż paliw z odroczonym terminem płatności, ze stacji paliw 

mieszczącej się w Krakowie, przy …………………….., z przeznaczeniem do pojazdów 
służbowych Kupującego na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy.  

2. Zamówienie obejmuje zakup paliw silnikowych w orientacyjnych ilościach: 
a) benzyny bezołowiowej 95 w łącznej ilości 4 290  litrów, 
b) oleju napędowego w łącznej ilości 20 200  litrów. 

3. Oferowane paliwa powinny spełniać wymagania aktualnie obowiązujących polskich norm 
jakościowych. Paliwa muszą być zdatne do użytku zarówno w warunkach letnich, 
przejściowych, jak i zimowych. 

4. W przypadku reklamacji Sprzedający na własny koszt zabezpieczy zarówno próbkę paliwa 
dostarczonego Kupującemu oraz próbkę paliwa z własnych zbiorników pochodzącą z 
dostawy, której jakość została zakwestionowana. 

5. W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu Umowy Sprzedający zobowiązany jest do 
dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad najdalej w 2 dniu roboczym od dnia 
uprzedniej dostawy, bez ponoszenia przez Kupującego dodatkowych kosztów.  

6. Kupujący zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zakupionego paliwa, 
jednak nie więcej niż +/- 20%. Ograniczenie ilości nie stanowi dla Sprzedającego podstawy 
do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. 

7. Kupujący dokona płatności wyłącznie za zakupione paliwo. 
 

§ 2 
Warunkiem wydawania paliwa płynnego do pojazdów Kupującego jest dostarczenie aktualnego 
wykazu posiadanych pojazdów obejmującego markę i numer rejestracyjny pojazdu. 
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§ 3 
1. Tankowanie paliwa odbywać się będzie na podstawie karty drogowej pojazdu  

w godzinach pracy stacji paliw. 
2. Sprzedający zobowiązuje się do ścisłego ewidencjonowania wydanego paliwa oraz do 

każdorazowego odnotowywania pobranego paliwa w karcie drogowej lub dokumencie WZ. 
3. Sprzedający zobowiązany jest do realizacji obowiązków, o których mowa w ust . 1 i 2 

wyłącznie względem pojazdów Kupującego, którym zostały wydane karty paliwowe 
honorowane na stacjach paliw Sprzedającego. Kupujący przekaże Sprzedającemu wykaz 
pojazdów/urządzeń, na które będą wydane karty drogowe i dokumenty WZ. 

4. Kupujący jest uprawniony do zmiany wykazu pojazdów, o którym mowa w ust. 3 Umowy, 
którego skuteczność względem Sprzedającego zależy od doręczenia Kupującemu nowych 
kart paliwowych, dzięki którym możliwe będzie tankowanie na warunkach zawartych w 
umowie. 

5. Pojazdy Kupującego nie posiadające ważnych kart drogowych lub dokumentów WZ  
Sprzedający zaopatruje w paliwo na warunkach ogólnych, bez uwzględnienia postanowień 
niniejszej Umowy (dotyczy sytuacji zagubienia, kradzieży lub zniszczenia karty). 
 

 
§ 4 

Kupujący zobowiązuje się stosować do obowiązujących na stacji przepisów. 
 

§ 5 
Sprzedaż paliwa będzie realizowana wg. cen detalicznych obowiązujących w danym dniu                         
w punkcie sprzedaży, o którym mowa w §1 ust.1. pomniejszonych o rabat w wysokości - 

 
§ 6 

1. Z tytułu realizacji dostaw paliwa Sprzedający będzie otrzymywał wynagrodzenie będące 
iloczynem ilości zakupionego paliwa oraz jego ceny za 1 litr ustalonej zgodnie z zapisami § 5.  

2. Należność z tytułu niniejszej umowy będzie wypłacana Sprzedającemu na podstawie 
wystawianych faktur, przy czym ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1. do 15. 
dnia każdego miesiąca i od 16. do ostatniego dnia każdego miesiąca. Po upływie każdego 
okresu rozliczeniowego sprzedający przekaże Kupującemu Fakturę VAT, obrazującą ilość i 
wartość pobranego paliwa. Sprzedający do każdej faktury dołączy zbiorcze zestawienie 
transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez kierowców Kupującego. 
Zbiorcze zestawienie transakcji stanowiące załącznik do faktury zawierać będzie: datę 
pobrania paliwa, nr rejestracyjny pojazdu, ilość pobranego paliwa do pojazdu a także ilość 
paliwa zatankowanego w kanister, cenę jednostkową brutto z dystrybutora w dniu 
tankowania oraz cenę brutto po rabacie. 

3. W fakturze lub załączniku do faktury Sprzedający uwzględni: 
- daty tankowań, 
- ilości i rodzaj tankowanego paliwa, 
- ceny 1 litra paliwa - ustalonej zgodnie z zapisami § 5, 
- numer rejestracyjny samochodu i nazwisko kupującego. 

4. Należność będzie regulowana przelewem na rachunek Sprzedającego nr ………………. za każdy 
okres rozliczeniowy w terminie 14 dni po otrzymaniu przez Kupującego poprawnie 
wystawionej faktury wraz z załącznikiem. 

5. Sprzedający oświadcza, że konto, o którym w ust. 4 znajduje się na wykazie  rachunków 
rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
wymienionych w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym 
w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

6. Sprzedający zobowiązuje się do każdorazowego pisemnego informowania Kupującego                         
o dokonanej zmianie numeru rachunku bankowego w terminie 7-dni od daty dokonanej 
zmiany. Nowy rachunek bankowy musi spełniać warunek, o którym mowa w ust.5. 
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7. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nie spełniającego warunku, 
o którym mowa w ust. 5, Kupujący wstrzyma zapłatę za fakturę do czasu uzgodnienia ze 
Sprzedającym  prawidłowego numeru rachunku bankowego, a Sprzedający nie ma prawa do 
naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie. 

8. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 

§ 7 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………..roku do dnia 31 grudnia 2023 
roku z możliwością rozwiązania za 1 miesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec 
miesiąca kalendarzowego.  

2. Kupujący, może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, od całości lub  

w niezrealizowanej części umowy, w następujących przypadkach: 

a. dwukrotnej, wynoszącej każdorazowo co najmniej 3 dni zwłoki Sprzedającego w 

dostawie danej partii Towaru; 

b. dwukrotnego zgłoszenia przez Kupującego reklamacji dotyczącej wad jakościowych lub 

ilościowych dostarczonego Towaru; 

c. rażącego naruszenia w inny sposób postanowienia umowy i nie usunął takiego 

naruszenia w terminie 7 dni od daty doręczenia mu wezwania Kupującego do usunięcia 

naruszenia 

d. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Niezależnie od przypadków określonych w umowie Strony mają prawo odstąpić od umowy  

w przypadkach przewidzianych ustawowo. 

4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, przewidziane w umowie może być wykonywane 

przez Kupującego w terminie do 30 dni od powzięcia przez niego wiedzy o zaistnieniu 

podstawy do odstąpienia lub od upływu terminu wyznaczonego przez Kupującego                         

w związku z zaistnieniem podstawy do odstąpienia.  

5. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej, z podaniem 

uzasadnienia odstąpienia.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu należycie zrealizowanych dostaw towaru zgodnie z niniejszą umową do 

dnia odstąpienia. 

7. Kupujący może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Sprzedającego na piśmie w terminie 
1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

§ 8 
1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne: 

a) w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w 
wysokości  50% wartości brutto wadliwej partii towaru, 



29 

 

b) w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron                         
z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 1.000,- zł. 

8. Kary umowne naliczane są niezależnie od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w 

przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara.  

9. Kupujący ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Sprzedającego. 

10. Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, kupującemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

11. Maksymalna wysokość kar umownych jakich może żądać Kupujący od Sprzedającego nie 

przekroczy 20% maksymalnej wartości umowy 

 
§ 9 

Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przedmiotem 
rokowań i negocjacji dotyczących przyszłych zmian umowy nie mogą być postanowienia, 
których dokonanie stanowiłoby zmianę treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Sprzedającego. 
 

§ 10  
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 11 
Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, po wyczerpaniu 
możliwości ich polubownego załatwienia, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo 
właściwy dla Kupującego.  

§ 12 
Umowa niniejsza została spisana w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Sprzedającego i 1 
dla Kupującego.  

 
Kupujący:                                                                 Sprzedający: 

 

 


