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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: 

 
„Zakup oleju napędowego w systemie bezgotówkowym za pomocą 

elektronicznych kart flotowych, na stacjach paliw należących do sieci stacji 
Wykonawcy lub u operatorów stacji paliw, z którymi Wykonawca podpisał 

stosowne umowy na terenie miasta Środa Wielkopolska”  
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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 
 

1.1. ZAMAWIAJĄCY 
 

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o.o. – zamawiający sektorowy 
Czołowo, ul. Kórnicka 1, 62-035 Kórnik 
Zarejestrowane  w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000065697, 
Kapitał zakładowy w wysokości 5.700.500,00 zł w całości wpłacony. 
Numer rejestrowy BDO 000026582 
Godz. urzędowania: 7.00 do 15.00 
Telefon: 61 8 980 666  
Faks: 61 8 170 276 
E-mail: kombus@kombus.com.pl 
www.kombus.pl 
Adres skrzynki na ePUAP: "kpa_kombus” 

 
1.2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
 

Postępowanie oznaczone jest znakiem: K-ZP.S.2.2020. 
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 
podane oznaczenie. 
Adres strony postępowania w systemie miniPortal: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ListaPostepowan.aspx 
Identyfikator postępowania: d22419a6-8e44-4bc9-a7ce-6ed51e827404 
Powyższe informacje są dostępne również w systemie miniPortal. 
Zamawiający rekomenduje Wykonawcom pobieranie identyfikatora postępowania i klucza 
publicznego (niezbędnych do zaszyfrowania oferty składanej do Zamawiającego za 
pośrednictwem systemu EPUAP) bezpośrednio ze strony na miniPortalu (dane dostępne  
w ramach formularza postępowania. 

 
1.3. TRYB POSTĘPOWANIA 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.–) zwanej dalej ustawą Pzp lub uPzp lub 
PZP. 
Postępowanie sektorowe (art. 133. ust 1 w związku z art. 132 ust.1 pkt 6 uPzp) 
 

 
1.4. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

 
Środki będące w dyspozycji Zamawiającego. 

 
1.5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z ogłoszeniem o zamówieniu, 

niniejszą SIWZ i zał. do SIWZ, ew. zmianami, wyjaśnieniami, modyfikacjami SIWZ  
i złożyć ofertę zgodnie z ww. wymaganiami. 
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Rozdział 2 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

2.1. Nazwa nadana zamówieniu: Zakup oleju napędowego w systemie bezgotówkowym za 
pomocą elektronicznych kart flotowych, na stacjach paliw na terenie miasta Środa 
Wielkopolska. 

2.2. Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego w systemie bezgotówkowym za 
pomocą elektronicznych kart flotowych, na stacjach paliw na terenie miasta Środa 
Wielkopolska, należących do sieci stacji Wykonawcy lub u operatorów stacji paliw, z którymi 
Wykonawca podpisał stosowne umowy, w łącznej ilości 360.000 litrów. Zamawiający 
dopuszcza możliwość zwiększenia ww. ilości litrów o 25 % – zakup możliwy na zasadzie prawa 
opcji. Ilość łączna przy uwzględnieniu prawa opcji 450.000 l. 

2.3. Zamawiający dopuszcza zwiększenie podstawowego wolumenu 360.000 l o 25 %, tj. o 90.000 l 
po cenach z oferty wykonawcy przy uwzględnieniu postanowień umowy (w tym zmiany). 
Prawo opcji należy rozumieć jako uprawnienie, nie zaś zobowiązanie zamawiającego. 
Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania 
zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. W przypadku zwiększonych 
potrzeb Zamawiającego na olej napędowy może on wykonać przysługujące mu prawo opcji 
stosownym oświadczeniem woli w tym zakresie złożonym Wykonawcy. Wstępny 
harmonogram wykorzystania tych opcji w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia). 

2.4. Zamawiający w związku z prowadzoną obsługą sieci świadczących publiczne usługi  
w zakresie transportu autobusowego, na terenie miasta Środa Wielkopolska umiejscowił tabor 
transportowy. Zamawiający nie posiada, ani nie dysponuje magazynami na ternie Środy 
Wlkp. Z tego powodu zamierza dokonywać zakupu paliwa na stacji paliw w mieście Środa 
Wlkp. Zamawiający wymaga umożliwienia tankowania co najmniej na 1 stacji paliw w 
mieście Środka Wlkp. czynnej co najmniej w godzinach od 6:00 do 21:00. Sukcesywny zakup 
oleju napędowego dokonywany będzie w systemie bezgotówkowym za pomocą 
elektronicznych kart flotowych, zabezpieczonych kodem PIN, które to karty wraz z kodami PIN 
dostarczone będą w ilości:  

a) 20 kart flotowych – wystawionych na nr rejestracyjny pojazdu Zamawiającego, 
b) 2 karty uniwersalne tzw. na okaziciela. 
Wykaz pojazdów Zamawiającego, dla których zostaną wystawione karty flotowe będzie 
stanowić załącznik do umowy. 
W przypadku zmiany samochodów służbowych lub zwiększenia/zmniejszenia ich ilości 
Wykonawca bezpłatnie wyda Zamawiającemu dodatkowe karty. Wykonawca zobowiązuje 
się wydać i aktywować dodatkowe karty w terminie do 10 dni od dnia pisemnego zgłoszenia. 
W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia karty Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązuje się do unieważnienia takiej karty oraz wydania bezpłatnie nowej karty  
i aktywowania jej w terminie do 5 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia. Wykonawca 
zapewni natychmiastową blokadę karty po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego jej 
utraty, kradzieży lub zniszczenia u upoważnionej osoby. 

2.5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane dostawy przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni (kryteria oceny ofert – min. 14 dni), 
licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury. 

2.6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich 
złotych (PLN), z wyłączeniem walut obcych. 

2.7. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa  
w art. 29 ust. 4 ustawy. 

2.8. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia: 
2.8.1. Zmiana obowiązywania umowy: 

1) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami 
atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie zakupów w terminie; 



Nr sprawy: K-ZP.S.2.2020 
 
 

4 

2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie 
Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy; 

3) zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków 
towarów na polskim rynku będących przedmiotem umowy, w tym będące 
następstwem działania organów administracji publicznej, 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1) -3) termin 
dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej 
wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

2.8.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 
1) zmiany spowodowane nie wykupieniem pełnej ilości oleju napędowego.  

W powyższym przypadku umowa może zostać przedłużona do czasu wykupienia 
pełnej ilości litrów określonych w umowie. 

2.8.3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: 
1) zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych.  

W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta  
w okresie trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy; 

2) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku 
akcyzowego. Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować 
zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 
zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku 
VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki 
VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po 
stronie Wykonawcy, strony dopuszczają zmniejszenie wynagrodzenia o kwotę 
stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez 
Wykonawcę; 

3) Zamawiający dopuszcza waloryzację cen paliw w trakcie realizacji umowy  
w następujących przypadkach: 
a) przy wzroście lub obniżce podatku akcyzowego, 
b) przy zmianie podatków pośrednich, 
c) przy zmianie cen producenta lub hurtownika, 
d) przy zmianie cen urzędowych, 
e) przy zmianie kursów walut, w których Wykonawca rozlicza się z producentem, 
f) przy zmianie średniookresowego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS; 
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy w przypadku zmiany cen jednostkowych 
paliw, wyjaśnienia na piśmie z jakiego powodu nastąpiła zmiana ceny;  
W przypadku zmiany cen za paliwo, opłaty zastaną odpowiednio zmieniane przez 
Wykonawcę bez konieczności wprowadzania zmian do umowy 

2.8.4. Zmiana istotna postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, 
zachowania formy pisemnej. Zmiana istotna umowy na wniosek Wykonawcy wymaga 
wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany, chyba że SWIZ, 
umowa lub przepisy uPzp, stanowią inaczej. 

2.8.5. Zastosowanie znajdują tu także zapisy art. 144 uPzp, cyt.: 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi 
co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które 
określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 
wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile 
stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
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b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest 
okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie  
w umowie; 

4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
wykonawca: 
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, 
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem 
jego podwykonawców; 

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e; 
6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie. 
1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. b, zamawiający 
nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy lub umowy ramowej w celu 
uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 
1b. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień 
umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej. 
1c. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zamawiający, po dokonaniu 
zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy. 
1d. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany 
wynagrodzenia należnego wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana 
zakresu świadczenia wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której 
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, ustala się w oparciu o wartość 
zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych 
postanowień. 
1e. Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za 
istotną, jeżeli: 
1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru 

umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu; 
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co 

najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć 
udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na 
korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub 
umowie ramowej, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 
wynikający z umowy lub umowy ramowej, 

d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, 
nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4. 

2.8.6. Zawsze dopuszczalne są zmiany nieistotne. 
2.8.7. Dopuszcza się zmiany umowy związane z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

COVID-19, tj. w szczególności: 
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a) zmiany umowy o zamówienie publiczne – w przypadku stwierdzenia, że okoliczności 
związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie tej umowy; 

b) odstąpienia od potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych 
jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 
obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, 
nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii; 

jeżeli przepisy te lub z nimi związane lub zeń wynikające będą mieć wpływ na realizację 
niniejszego zamówienia. 

2.9. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. - stanowią wyłącznie wzorzec 
jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dot. przedmiotu zamówienia. We 
wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia 
wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich 
pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy 
równoważne, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie, 
systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą 
wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach 
technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy 
uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami 
programami. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy 
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują lub 
mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań 
danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, który powinien posiadać cechy 
techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. 
Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je 
weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań 
technicznych. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność 
oferowanych urządzeń, oprogramowania lub systemów. Zamawiający nie uzna rozwiązań 
równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w SIWZ – wymagania techniczne - 
minimalnych wymaganiach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych  
i technologicznych. 

2.10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego  
i kodeksu postępowania cywilnego o ile przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych nie 
stanowią inaczej. 

2.11. Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe 
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) i wymogi określone 
normą zastępującą normę PN-EN 590 normą PN-EN 590+A1:2017-06, chyba że zmianie ulegną 
ww. przepisy. Wówczas obowiązuje norma obowiązująca. 

2.12. Zamawiający nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi. Zamawiane paliwo wykorzystywane 
będzie tylko do celów własnych. 

2.13. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania dostaw określony jest w zapisach projektu umowy 
stanowiący załącznik do SIWZ. 

2.14. CPV: 09134220 – paliwo do silników diesla. 
 

 
Rozdział 3 

Termin wykonania umowy 
 

3. Zamawiający planuje zawrzeć umowę na okres 12 miesięcy. 
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Rozdział 4 
Warunki udziału w postępowaniu 

 
4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 
4.1. Nie podlegają wykluczeniu, 
4.2. Spełniają następujące warunki dotyczące: 

4.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów 
wykaże, że posiada koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną na podstawie art. 32 
ust. 1 pkt 4 z 10.4.1997 Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 833, z późn. zm.) – 
aktualną na dzień składania ofert. 

4.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie. 

4.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów 
lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega 
Wykonawca (doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się) wykaże, że w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej jedną umowę obejmującą zakup oleju 
napędowego w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart flotowych, 
na stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy lub u operatorów stacji paliw,  
z którymi Wykonawca podpisał stosowne umowy, o łącznej wartości nie mniejszej niż 
200.000 zł brutto oraz złoży dowody potwierdzające, że wymienione dostawy zostały 
wykonane należycie. W przypadku umów wykonywanych (będących w trakcie 
realizacji), Zamawiający uzna wyłącznie część umowy zrealizowanej, której faktyczna 
wartość wykonania opiewa na co najmniej 200.000 zł. 
Dowodami są: 

a) referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
były wykonane, 
b) referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
są wykonywane, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu 
składania ofert (dostawy w trakcie), 
c) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji lub innych dokumentów, 
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane  
w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma 
obowiązku przedkładania dowodów, 
Określenie warunków realizacji zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (Art. 23 ust. 6 ustawy: Wykonawca, który spełnia warunki 
udziału w postępowaniu musi wykonywać przedmiot zamówienia). 

4.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia. 

4.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
o których mowa w pkt 4.2.3. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 4.4 SIWZ 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 
4.5.1. wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 
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4.5.2. zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy; 

4.5.3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 

4.5.4. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 
przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia; 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

4.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  
z oryginałem elektronicznym podpisem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

4.7. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 
4.8.1 którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2. 
4.8.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23, 

z wyłączeniem wynikającym z art. 133 ust. 4 uPzp. 
4.8.3 wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 
4.8. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
4.9. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 

ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec 
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, 
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające 
przedstawione dowody. 

4.10. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

4.11. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Powyższy przepis stanowi 
transpozycję do polskiego porządku prawnego art. 56 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, w świetle 
którego w procedurach otwartych instytucje zamawiające mogą podjąć decyzję o 
rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją 
spełnienia kryteriów kwalifikacji. 
Nawiązując do powyższego Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje 
podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie badając nawet wszystkich wstępnych 
oświadczeń wykonawców, składanych w szczególności w formie jednolitego europejskiego 
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dokumentu zamówienia. W pierwszej kolejności dokonuje Zamawiający oceny ofert pod 
kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert 
opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), 
dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie 
żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. 

4.12. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający 
oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania 
warunków dokonywana będzie w systemie: spełnia – nie spełnia. Niespełnienie chociażby 
jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy 
z postępowania. 

4.13. Uwaga: W przypadku przedstawienia przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania 
warunków, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej przeliczenia 
stosowany będzie: 

- średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, 

- średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia 
jest sobota. 
 
 

Rozdział 5 
Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

 
Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia zgodnie z ustawą – Pzp, w szczególności zgodnie  
z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz.U. 2016, poz. 1126, z późn. zm.) 

 
5.1    W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 

4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą 
następujące oświadczenia i dokumenty: 

5.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ - w formie jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia -  w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu 
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca 
składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzone 
według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym 
Komisji Europejskiej. Wzór JEDZ stanowi Załącznik do SIWZ. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia formularza JEDZ poprzez elektroniczne 
narzędzie do wypełniania JEDZ, które jest dostępne pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl 

5.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 
(JEDZ), o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia (JEDZ), o którym 
mowa w pkt 5.1.1 dotyczące tych podmiotów. 

5.1.4 Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca 
polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

5.2   Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
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może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 
do SIWZ. 

5.3 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem 
zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14  

i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 
sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ, 

f)    oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem 
stanowiącym załącznik do SIWZ; 

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ, 

h) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się 
na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na 
zasobach podmiotu trzeciego; 

i)    w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokumentów dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw 
wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 
zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach 
podmiotu trzeciego; 

j) wykaz dostaw 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 wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie wraz z dowodami określającymi, czy usługi wykazane na 
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potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ. Dowodami 
potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane należycie są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. 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, oświadczenie wykonawcy, jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, 
zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. W 
przypadku gdy podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały 
wcześniej wykonane lub są wykonywane, jest Zamawiający, Wykonawca nie ma 
obowiązku przedkładania dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie dostaw; 

k) aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 755, z późn. 
zm.) 

Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie 
zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy, odpowiada zakresowi informacji, 
których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów zamawiający może odstąpić 
od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są 
odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na 
których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia. 

5.4  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

5.4.1 pkt 5.3 a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym  
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

5.4.2 pkt 5.3 b) - d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 5.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 5.4 stosuje się. 

5.5   Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w pkt 5.3 a) składa dokument, o którym mowa w pkt 5.4.1 w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je 
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dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony 
w pkt 5.4 stosuje się odpowiednio. 

5.6  Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 5.1.1 SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5.7 Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

5.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy 
lub tych podmiotów, być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te 
podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

5.9 Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia 
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie,  
o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ należy złożyć w formie oryginału. 

5.10  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
5.11 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w Rozdziale V SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 
Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone  
w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język 
polski. 

5.15 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.12 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5.16 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału  
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 

5.17 Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,  
a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5.18 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

5.19. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.  

 
Rozdział 6 

Wymagania dotyczące wadium 
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6.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium  

w wysokości: 5.000 PLN. 
6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299). 

6.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 
bankowy zamawiającego: nr rachunku: 25 9076 0008 2001 0007 0973 0003 – Bank 
Spółdzielczy Kórnik z dopisem: Wadium – ZP.S.2.2020. 

6.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się 
na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tzn. 
powinien być uznany rachunek Zamawiającego na kwotę wadium). 

6.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne 
żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna 
zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

b) kwotę gwarancji, 
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, 
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie 

zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej 
pośrednictwa podmiotów trzecich. 

6.6. Wadium w formie niepieniężnej należy wnieść poprzez złożenie Zamawiającemu wraz z ofertą 
za pośrednictwem mniPortalu i ePUAP oryginału stosownego dokumentu wadialnego 
wystawionego przez Gwaranta / Poręczyciela – w postaci elektronicznej, opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do jego wystawienia w imieniu 
Gwaranta / Poręczyciela – przekazanego Zamawiającemu zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ 
(zgodnie z instrukcją dotyczącą sposobu komunikacji w postępowaniu) w taki sposób, aby 
dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

6.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia,  
w którym upływa termin składania ofert. 

6.8. Wadium wniesione w formie gwarancji  (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką 
samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu 
wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione.  

6.9. W treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie 
gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów 
polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 

6.10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy 
Pzp. 

 
Rozdział 7 

Opis sposobu przygotowania ofert 
 

7.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

7.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
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7.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
7.4. Wykonawca składa ofertę (wraz z załączonymi do niej dokumentami) za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, dostępnego na ePUAP  
i udostępnionego również na miniPortalu. 

7.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 
dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 
komunikacji. 

7.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP 
(miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal). 

7.7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

7.8. 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. 

7.9. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi 
załącznik do niniejszej SIWZ.  
UWAGA!  
Pobrany klucz publiczny nie może zostać zmieniony – aby prawidłowo zaszyfrować ofertę 
należy użyć klucza w formacie pobranym z miniPortalu. 

7.10. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 
7.11. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej (odnośnie ostatecznej postaci oferty), w jednym z formatów danych 
określonych w zał. nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (np. pdf, doc, docx – formaty szczególnie rekomendowane przez 
Zamawiającego) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej 
do złożenia takiego oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Każdy dokument składający się na 
ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z 
tłumaczeniem na język polski, chyba że SIWZ lub uPzp stanowi inaczej. 

7.12. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to  
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi 
zostać dołączone do oferty (postać elektroniczna). 

7.13. Oferta w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym winna zostać przekazana Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej (drogą elektroniczną) za pośrednictwem systemu miniPortal i ePUAP. Sposób 
złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Regulaminie korzystania  
z miniPortalu. 
UWAGA! 
Oferta: 
- niemająca postaci elektronicznej (np. w formie papierowej), 
- niepodpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co jest rozumiane jako zarówno 

brak podpisania dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jak 
i nieprzekazanie wraz z dokumentem elektronicznym zawierającym ofertę pliku 
zawierającego kwalifikowany podpis elektroniczny (w przypadku zastosowania tzw. podpisu 
zewnętrznego), jak i  podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem elektronicznym 
innym niż kwalifikowany podpis elektroniczny, np. podpisem zwykłym, podpisem zaufanym) 

- przekazana Zamawiającemu w innym trybie niż drogą elektroniczną – za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej w sposób określony w SIWZ, tzn. za pomocą systemu miniPortal i 
ePUAP (np. w postaci papierowej złożonej do Zamawiającego albo w postaci 
elektronicznej jako plik zamieszczony np. na płycie CD, DVD lub pendrive), 
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- stanowiąca plik / dokument elektroniczny uszkodzony lub niemogący się otworzyć z uwagi 
na błędy techniczne lub inne omyłki Wykonawcy, np. błędne wpisanie nr postępowania 
podczas szyfrowania, itp. 

będzie uważana za ofertę nieważną z punktu widzenia przepisów ustawy Pzp. 
7.14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7.15. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 
powinny zostać złożone w osobnym pliku oznaczonym jako „Informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa”, skompresowanym następczo wraz z plikami stanowiącymi 
pozostałą (w tym jawną) część przekazywanych dokumentów i oświadczeń do jednego pliku 
archiwum (np. ZIP). 
Wykonawca winien wykazać, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki,  
o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli 
spełnia łącznie 3 warunki: 
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 

informacja mająca wartość gospodarczą, 
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
Zaleca się, aby uzasadnienie utajnienia było złożone w pliku o nazwie „Uzasadnienie 
tajemnicy przedsiębiorstwa” skompresowanym następczo wraz z plikami stanowiącymi 
pozostałą (w tym jawną) część przekazywanych dokumentów i oświadczeń do jednego pliku 
archiwum (np. ZIP) 
Powyższe dotyczy przekazywania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa w 
toku całego postępowania (również na etapie dokonywania przez Zamawiającego badania 
złożonych ofert). 
W przypadku braku zastosowania się Wykonawcy do powyższej instrukcji (w szczególności 
niewyodrębnienie informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa do osobnego 
pliku lub nieoznaczenie takiego pliku jako „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa” Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego 
braku, np. przypadkowe ujawnienie tych informacji podczas udostępnianego wglądu do 
złożonych ofert w trybie art. 96 uPzp.  

7.16. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 
1) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik do 

SIWZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
2) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik do 

SIWZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
3) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym – oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (w zakresie w 
jakim są wymagane); 

4) potwierdzenie wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu 
wadialnego (np. gwarancji lub poręczenia) – dokument elektroniczny opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli 
wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ten podmiot; 

6) Jeżeli dotyczy - wykaz rozwiązań równoważnych, jeżeli wykonawca takiż oferuje wraz  
z dokumentami potwierdzającymi, iż oferowane rozwiązania równoważne spełniają 
wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Uwaga: dokumenty dot. równoważności 
nie należą do dokumentów, o których mowa w art. 25 ustawy i w wypadku niezłożenia ich 
wraz z ofertą lub złożenia dokumentów wadliwych, zamawiający nie będzie wzywał 
wykonawców do ich uzupełnienia; 

7) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli występuje) – plik archiwum 
zawierający informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w psotaci dokumentu 
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elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym / dokumentów 
elektronicznych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

8) Inne oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę (w zakresie wymaganym 
wynikającym z SIWZ). 

 
Pliki zawierające ofertę oraz załączane do niej dokumenty winny zostać skompresowane do 
jednego pliku archiwum (np. ZIP), przekazywanego Zamawiającemu za pośrednictwem 
systemu miniPortal i ePUAP. 
Zamawiający zaleca aby oferta, JEDZ i ewentualni (jeżeli występują) zobowiązanie innego 
podmiotu, pełnomocnictwa i dokumenty wadialne zostały podpisane osobnymi 
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi (osób uprawnionych do podpisania 
poszczególnych oświadczeń), a dopiero później skompresowane do pliku archiwum zgodnie 
z powyższym. Niniejsze zalecenie dotyczy również wszystkich oświadczeń i dokumentów 
przekazywanych w oryginale. 
Natomiast przekazywane kopie dokumentów (np. skany) celem ich potwierdzenia za 
zgodność z o oryginałem mogą zostać najpierw skompresowane do jednego pliku archiwum, 
który następnie zostanie opatrzony łącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby, 
która jest uprawniona do dokonania poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich 
kopii dokumentów zawartych w pliku archiwum.  

 
7.17. Kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis elektroniczny wystawiony przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, 
spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. 
7.17.1.  Oferta podpisana podpisem innym niż kwalifikowany podpis elektroniczny (np. 

podpisem zwykłym, podpisem zaufanym, podpisem wewnętrznym twórcy danego 
oprogramowania (np. WODR, Adobe Acrobat) lub też oferta niezawierająca podpisu 
(np. osobnego pliku w przypadku zastosowania tzw. podpisu zewnętrznego – nawet 
jeśli oferta została faktycznie podpisana, ale plik podpisu nie został przekazany wraz  
z ofertą) będzie uważana na ofertę niepodpisaną, czyli ofertę nieważną. 

7.17.2. Zamawiający zaleca stosowanie kwalifikowanych podpisów elektronicznych 
zawierających aktualne, funkcjonujące algorytmy skrótów (np. z rodziny SHA-2, czy 
nowsze). 

7.17.3. Zamawiający zaznacza, iż skorzystanie w ramach systemu ePUAP z funkcji „wyślij z 
podpisem” nie oznacza opatrzenia wysyłanej wiadomości (formularza komunikacji 
wraz z załącznikami, w tym oferty) kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest czynnością odrębną od 
czynności wysyłania formularza komunikacji w ramach systemu ePUAP, winno 
dotyczyć przesyłanych w załączeniu dokumentów i winno nastąpić wcześniej (przed 
załączeniem ich do formularza komunikacji i zaszyfrowaniem). Podpisanie samego 
formularza wysyłkowego ePUAP nie oznacza prawidłowego opatrzenia oferty 
podpisem. Celem uniknięcia wątpliwości Zamawiający rekomenduje korzystanie 
podczas czynności wysyłania wiadomości w ramach systemu ePUAP z opcji „wyślij bez 
podpisu”. 

7.17.4. Zamawiający rekomenduje stosowanie podpisów wewnętrznych, jeżeli jest to możliwe 
(np. formatu PAdES dedykowanego dokumentom sporządzane w formacji pdf) 

7.17.5. W przypadku stosowania podpisów zewnętrznych (np. format XAdES) należy 
pamiętać o przekazaniu równocześnie zarówno dokumentów, które opatruje się 
podpisem (tzw. danych podpisywanych), jak i pliku podpisu (tj. danych 
podpisujących) – nieprzekazanie jednego z tych komponentów będzie uznane za 
nieprzekazanie prawidłowo dokumentów. 
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Rozdział 8 
Składanie i otwarcie ofert 

 
 
8.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem systemu miniPortal i ePUAP, nie później niż do dnia 

17.11.2020 r. do godziny 9:00. 
8.2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data  

i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką 
pocztową lub kurierską. 

8.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2020 r. o godzinie 9:45 - salka konferencyjna, w siedzibie 
Zamawiającego. 

8.4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub niosku dostępnego na 
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania został opisany  
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Zmiana lub wycofanie oferty wymaga 
zachowania formy, postaci i trybu składania dla oferty. Wykonawca po upływie terminu 
wyznaczonego do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać oferty. 

8.5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
1) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej 

www.kombus.pl informacje wymagane w art. 92 uPzp. 
8.6. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 8.1, zostaną zwrócone wykonawcom po 

upływie terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu 
składania ofert zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. 

8.7. Zamawiający zaleca dokonanie czynności wysyłania oferty wraz z dokumentami  
z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem (np. w dniu poprzedzającym dzień, w którym 
upływa termin składania ofert) – z uwagi na występujące różnego rodzaju problemy 
techniczne, które zdarzają się w funkcjonowaniu systemu miniPortal i ePUAP (np. przerwy 
techniczne, opóźnienia w przekazywaniu informacji między stronami, zawieszanie systemu, 
itp.) Zamawiający wnosi zgodnie z zasadą należytej staranności w działalności gospodarczej, 
aby Wykonawca nie pozostawiał czynności  

 
Rozdział 9 

Termin związania ofertą 
 

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert. 
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania 
ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 
jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 
 

Rozdział 10 
Opis sposobu obliczenia ceny 

 
10.1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 
10.2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych w SIWZ  
i projekcie umowy. 

10.3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 
- łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) 
podatku VAT. 
Należy wypełnić wszystkie pozycje w formularzu ofertowym. 
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10.4. Łączna cena ofertowa brutto musi być podana w złotych polskich, cyfrowo (do drugiego 
miejsca po przecinku). 

10.5. W cenie oferty uwzględnione winny być, akcyza, podatek VAT, upust oraz koszty wydania  
i obsługi kart paliwowych. Do ustalenia wartości zamówienia należy przyjąć średnią cenę 
paliwa obowiązującą na 2 dowolnie wybranych stacjach paliw Wykonawcy lub będących  
w dyspozycji, w okresie od dnia 02.11.2020 r. do dnia 06.11.2020 r. w wartości detalicznej. 

10.6. Jeżeli Wykonawca jest zwolniony lub stosuje inną stawkę VAT, niż obowiązująca na terenie RP 
obowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym jej wysokość oraz powód stosowania  
w oferowanej wysokości. 

10.7. Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego postępowania, dla siedziby Zamawiającego, 
objęty jest stawką podatku VAT w wysokości 23%. 

10.8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

10.9. Wykonawca wraz z ofertą informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
Rozdział 11 

Badanie ofert 
 
11.1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
11.2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe 

ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do 
wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. 

11.3. Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  

w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

 
 

Rozdział 12 
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

 
12.1. Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne, Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 
 

L.p. Nazwa kryterium Waga [%] 
1. Cena  1 
2. Upust 89 
3. Termin płatności 10 

 
 
Określenie skali ocen dla poszczególnych kryteriów oraz sposobu obliczenia punktów. 
 
12.1.1. Cena: 1% - maks.1 pkt 

C – liczba punktów przyznana danemu Wykonawcy w kryterium Cena  
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Maksymalną liczbę 1 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę 
brutto, pozostali będą oceniani zgodnie z poniższym wzorem. 

     Najniższa cena brutto  
             C =  --------------------------------------------------   x 100 x 1% 
                           Cena brutto oferty rozpatrywanej 

 
Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę,  
a związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zaś w przypadku Wykonawcy spoza 
wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej również opłaty celne i wszelkie inne opłaty  
i podatki. 
Do ustalenia ceny należy przyjąć średnią cenę paliwa obowiązującą na 2 dowolnie 
wybranych stacjach paliw Wykonawcy lub będących w jego dyspozycji, w okresie od 
dnia 2.11.2020 r. do dnia 6.11.2020 r. w wartości detalicznej. 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie  
z tymi przepisami. 

 
12.1.2. Upust 89% -   maks. 89 pkt   

Wykonawca określi w formularzu ofertowym wysokość upustu od każdej wartości brutto 
faktury wystawionej zgodnie z treścią projektu umowy. 
Maksymalna liczba punktów (89) zostanie przyznana ofercie zawierającej największy 
procentowy upust. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. Wykonawca, 
który nie zaoferuje upustu otrzyma 0 pkt. 

 
12.1.3. Termin płatności 10% -   maks. 10 pkt  

Maksymalny termin płatności – 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej f-ry. 
Minimalny termin płatności – 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej f-ry. 
Oferta, która zawiera termin płatności: 
1) 14 dni - otrzyma 0 pkt. 
2) 18 dni - otrzyma 3 pkt 
3) 21 dni - otrzyma 6 pkt 
4) 26 dni - otrzyma 8 pkt 
5) 30 dni - otrzyma 10 pkt 
licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej f-ry: 

12.2. Obliczenie całkowitej liczby punktów dla danej oferty: Suma punktów przyznanych 
danej ofercie w kryteriach oceny ofert. 

12.3. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
12.4. Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria 
oceny ofert. 

 

 
Rozdział 13 

Udzielenie zamówienia 
 

13.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

13.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty 
w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej 
(www.kombus.pl). 
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Rozdział 14 

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

 
14.1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji  
i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek  
z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

14.3. Zamawiający dopuszcza, na wniosek, możliwość przesłania umowy pocztą lub kurierem do 
podpisania i zwrotu w przypadku braku możliwości przybycia w wyznaczonym terminie. 

 
 

Rozdział 15 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
 

Rozdział 16 
Istotne postanowienia umowy 

 
16.1. Dopuszcza się zmiany w umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) 
16.2. Z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może 

wystąpić każda ze stron. 
16.3. We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadnić konieczność takich zmian.  

W przypadku niewystarczającego uzasadnienia, Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody 
na dokonanie zmian Umowy. 

16.4. Szczegółowe zapisy zawarto w projekcie umowy – zał. do SIWZ. 
 
 
 

Rozdział 17 
Opis sposobu udzielania wyjaśnień i zmian treści SIWZ 

 
17.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 
17.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na 
własnej stronie internetowej (www.kombus.pl), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

17.3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ 
zamieści na własnej stronie internetowej (www.kombus.pl) 

17.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży 
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termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.kombus.pl) 

17.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie 
zamawiającego. 

 
 

Rozdział 18 
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami w zakresie 
składania innych niż oferty (i załączane do nich dokumenty) dokumentów, oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień i informacji 
 
18.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami  

w zakresie składania (przekazywania) wszelkich dokumentów, oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień, i informacji innych niż oferty i załączane doń dokumenty i oświadczenia 
(np. wnioski o wyjaśnienie SIWZ, wszystkich wezwań Zamawiającego na etapie badania 
ofert, wszelkich uzupełnień, wyjaśnień, dokumentów i oświadczeń składanych przez 
wykonawcę na wezwania Zamawiającego po upływie składania ofert, zawiadomienia  
o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania) odbywa się drogą 
elektroniczną za pomocą poczty e-mail: kombus@kombus.com.pl 

18.2. Przedmiotowe inne niż oferta dokumenty, oświadczenia wnioski, zawiadomienia i informacje 
można przekazywać również za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na 
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiający 
jednakże nie rekomenduje tego kanału z powodu różnych problemów technicznych  
w funkcjonowaniu ePUAP, np. wieszanie się systemu, przerwy techniczne, itp. 

18.3. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje inne niż oferta 
winny być przekazywane w formie określonej w niniejszej SIWZ w zakresie dotyczącym 
każdego z nich. 

18.4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, informacje lub elektroniczne kopie dokumentów 
lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę jako załączniki (pliki) do wiadomości 
przesyłanej w trybie wskazanym w pkt 18.1 SIWZ. 

18.5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 
przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wymogami nin. SIWZ. 

18.6. Przesłanie elektronicznie (e-mail) jest rozumiane jako skutecznie doręczone. Strony 
obowiązane są potwierdzić otrzymanie ww. każdorazowo drugiej stronie, nawet bez 
odrębnego wezwania. Brak potwierdzenia nie skutkuje brakiem otrzymania. 

18.7. Zamawiający z uwagi na oszczędności, będzie przesyłać Wykonawcy korespondencję na 
adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym. Wykonawca obowiązany jest utrzymywać 
potencjał techniczny do sprawnego funkcjonowania i skutecznego odbioru ww. 
korespondencji przez cały okres trwania procedury o udzielenie zamówienia publicznego. 

18.8. Postępowanie jest prowadzone w j. polskim. 

 
Rozdział 19 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 

19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w 
Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
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specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

19.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

19.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo  
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania 
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

19.5. Terminy wniesienia odwołania: 
a) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane  
w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, 

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.5 a) i b) wnosi się  
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

19.6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

19.7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy 
Działu VI ustawy Pzp. 

19.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

19.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego  
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1481, ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

   
Rozdział 20 

Klauzula informacyjna - RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
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 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe 
KOMBUS Sp. z o.o. Czołowo, ul. Kórnicka 1, 62-035 Kórnik, godz. urzędowania: 7.00 do 15.00, 
telefon: 61 8 980 666, faks: 61 8 170 276, e-mail: kombus@kombus.com.pl, www.kombus.pl 

 Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Bartosz Kozicki; e-mail: 
kombus@kombus.com.pl. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące 
postępowanie pt:. „Zakup oleju napędowego w systemie bezgotówkowym za pomocą 
elektronicznych kart flotowych, na stacjach paliw na terenie miasta Środa Wielkopolska”  
nr sprawy: K-ZP.S.2.2020 
 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), dalej 
„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 
ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: 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. 
*** Wyjaśnienie: 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. 
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Rozdział 21 

Załączniki do SIWZ 
 
Załącznik Nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego  
Załącznik Nr 2 – Wzór jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)  
Załącznik Nr 3 – Instrukcja wypełniania JEDZ 
Załącznik nr 4 – Projekt umowy 
Załącznik Nr 5 – Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa 
Załącznik Nr 6 – Wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej 
Załącznik Nr 7 – Wzór wykazu dostaw 
Załącznik Nr 8 – Wzór oświadczenia dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 
Załącznik Nr 9 – Wzór oświadczenia dot. opłacania podatków i opłat lokalnych 
Załącznik Nr 10 – Wzór oświadczenia wykonawcy dot. prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne 
Załącznik Nr 11 – Wzór oświadczenia dot. udostępniania zasobów 
Załącznik Nr 12 -  Instrukcja użytkownika systemu miniPortal oraz ePUAP 


