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Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
 

1.1. ZAMAWIAJĄCY 
 

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS sp. z o.o. – zamawiający publiczny 
udzielający zamówienia sektorowego w zakresie usług transportowych (art. 5 ust. 1 pkt 1  zw.  
z art. 5 ust. 4 pkt 4 uPzp)  
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  
e-mail: kombus@kombus.com.pl 
www.kombus.pl 
Adres skrzynki na ePUAP: /kpa_kombus/SkrytkaESP 

 
1.2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
 

Postępowanie oznaczone jest znakiem: K-ZP.S.1.2021 
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 
podane oznaczenie. 

Identyfikator postępowania - miniPortal: 3b2473f8-6047-45b2-a9a8-00813c2dbb3b 
Adres strony postępowania w systemie miniPortal: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3b2473f8-6047-45b2-a9a8-00813c2dbb3b  
 

1.3. TRYB POSTĘPOWANIA 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) zwanej w SWZ ustawą Pzp lub uPzp lub 
PZP. 
 

 
1.4. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

 
Środki będące w dyspozycji Zamawiającego. 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto: 4526400,00 zł. 

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

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

1.6. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy środki 
publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostaną mu przyznane. 
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Rozdział 2 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
2.1. Nazwa nadana zamówieniu: Dostawy oleju napędowego do garażowej stacji paliw  

w Czołowie. 
2.2. Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego dla autobusów wraz z dostawą do 

garażowej stacji paliw w Czołowie, przy ul. Kórnickiej 1, w łącznej ilości 800.000 litrów ON B7.  
2.3. Zamawiający posiada zbiornik naziemny o pojemności 20 tys. Litrów. Zamawiający będzie 

przyjmował dostawy od Poniedziałku do Piątku w godz. od 7 do 15. 
2.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia podstawowego wolumenu 800.000 l ON B7 o 

25 %, tj. o 200.000 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). 

2.5. 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 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: 
2.7.1. Zmiana terminu dostawy: 
1) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami 

atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie; 
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. 
2.7.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 
1) zmiany spowodowane nie wykupieniem pełnej ilości ON. W takim przypadku umowa 

może zostać przedłużona do czasu wykupienia pełnej ilości litrów ON B7 określonych  
w umowie. 

2.7.3. 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 możliwość 
zwiększenia 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, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę 
stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez 
Wykonawcę. 
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2.7.4. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania 
formy pisemnej, chyba że SWZ, umowa lub uPzp stanowią inaczej. Zmiana umowy na 
wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania 
tej zmiany. 

2.7.5. Zastosowanie znajdują tu także zapisy art. 455 uPzp,  
2.7.6. Zawsze dopuszczalne są zmiany nieistotne. 
2.7.7. Dopuszcza się zmiany umowy związane z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

COVID-19, tj. w szczególności: 
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. 

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

2.8. 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, z późn. zm.)  
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. 

2.9. Wykonawca będzie dostarczał paliwo do zbiornika naziemnego Zamawiającego  
w wyznaczonym terminie, przy użyciu środków transportu spełniających normy przewidziane 
w przepisach dotyczących ochrony środowiska. 

2.10. Miejsce dostaw paliwa: garażowa stacja paliw usytuowana na terenie bazy Zamawiającego 
w Czołowie przy ul. Kórnickiej 1. 

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

2.12. Pomiar ilości przyjmowanego paliwa będzie odbywać się na legalizowanym zbiorniku. Zbiornik 
posiada wymagane prawem cechy oraz terminy legalizacyjne i spełnia wymogi określone  
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie 
(tj. Dz. U. z 2014 poz. 1853, z późn. zm.) 

2.13. Urządzenia pomiarowe Zamawiającego spełniają przepisy rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymogów jakim powinny odpowiadać 
zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych 
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (tj. Dz.U. 2021 poz. 
373) 

2.14. Wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,  
w szczególności koszty związane z dostawą i transportem, ubezpieczeniem,  
z uwzględnieniem opłat celnych i podatków, koszty robocizny itp. powinny zostać 
uwzględnione w cenie ofertowej. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania dostaw 
określony jest w zapisach projektu umowy stanowiący załącznik do SWZ. 

2.15. CPV: 09134220 – paliwo do silników diesla. 
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Rozdział 3 
Termin wykonania umowy 

 
Od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. Planuje się obowiązywanie umowy od 1.01 do 
31.12.2022 r., choć nie stanowi to warunku. 

 
 

Rozdział 4 
Warunki udziału w postępowaniu 

 
4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 
4.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 uPzp; 
4.2. Spełniają następujące warunki dotyczące: 

4.2.0. zdolności do występowania w o obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie. 

4.2.1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:  
Posiadanie koncesji na obrót paliwami płynnymi wydanej na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 
4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1716,  
z późn. zm.) 

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

4.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie. 

4.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
o których mowa w pkt 4.2.1. SWZ, w stosownej sytuacji oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-
świadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 4.3 SWZ 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 
4.4.1. wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności składając w ofercie zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów 
(wzór: zał. 9 do SWZ); 

4.4.2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 4.4.1, 
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4.4.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2.1. SWZ. 

4.4.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego 
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zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4.4.5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on  
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

4.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np.: konsorcjum, spółka 
cywilna) 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 kwalifikowanym przez notariusza) należy 
dołączyć do oferty. 

4.6. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę: 
4.6.1. 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, 
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, 

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, 

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. 
4.6.2. 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 4.6.1.; 

4.6.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności; 

4.6.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
4.6.5. 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 do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali 
te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

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

4.7. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2  
i 5 uPzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
4.8.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 

4.8.2. 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; 

4.8.3. 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.  
4.9. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w 4.8, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 4.8, nie 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

4.10. Wykluczenie wykonawcy następuje:  
1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g na okres 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, gdy osoba, o której mowa w 
tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 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; 

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie 
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, na okres 3 lat od zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

5) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 

4.11. UWAGA ! 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadku, o którym mowa w art. 
108 ust. 1 pkt 1 lit. h, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 uPzp, jeżeli 
osoba, o której mowa w tym przepisie  została skazana za przestępstwo wymienione w art. 
108 ust. 1 pkt 1 lit. h uPzp (zamówienie sektorowe). 

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. 
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Rozdział 5 

Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
 

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

Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie  
z ustawą – Pzp oraz aktami wykonawczymi do uPzp, w szczególności zgodnie z zapisami 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 
2452) 

 
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 (forma elektroniczna). 

 

5.1. Dokumenty składane wraz z ofertą: 
 

5.1.1. Formularz ofertowy 
5.1.2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 
5.1.3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli 

dotyczy) 
5.1.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument dot. udostępnienia zasobów (jeżeli 

dotyczy) 
5.1.5. Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy) 
5.1.6. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) 

 

5.2. Dokumenty składane dopiero na żądanie Zamawiającego: 

(Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 139 ust. 1 uPzp 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): 

5.2.1. Oświadczenie JEDZ - w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia -   
w zakresie wskazanym w SWZ. 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 SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia formularza JEDZ poprzez 
elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ, które jest dostępne pod adresem: 
https://espd.uzp.gov.pl  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie JEDZ 
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 (podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji tych podmiotów). 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 
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(JEDZ) dotyczące tych podmiotów (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji tych 
podmiotów) 

5.2.2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp, 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka karnego, 
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego - składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, w 
zakresie, o którym mowa w pkt 5.2.2. SWZ, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
jego złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.2.2., lub gdy dokumenty te nie 
odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, 
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie 
ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; 

Wykonawca składa ww. dokumenty dotyczące: wykonawcy; wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie i/lub podmiotu udostępniającego potencjał – jeżeli 
dotyczy. 

5.2.3. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, 
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej 
lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

Wykonawca składa ww. dokumenty dotyczące: wykonawcy; wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie – jeżeli dotyczy. 

5.2.3. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji, 
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,  

Wykonawca składa ww. oświadczenie dotyczące: wykonawcy; wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie i/lub podmiotu udostępniającego potencjał – jeżeli 
dotyczy. 

5.2.4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z § 10 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) 
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Wykonawca składa ww. oświadczenie dotyczące: wykonawcy; wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie i/lub podmiotu udostępniającego potencjał – jeżeli 
dotyczy. 

 
 

 
Rozdział 6 

Wymagania dotyczące wadium 
 

6.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
 

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, ponieważ nie posiada 

bazy technicznej umożliwiającej obsługę więcej niż 1 magazynu (przyczyny techniczne) oraz 
struktur pracowniczych nadzorujących różnych wykonawców w czasie realizacji zamówienia. 

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. Formularz do  zaszyfrowania  oferty  przez  Wykonawcę  jest  dostępny  dla  wykonawców    
na miniPortalu,  w  szczegółach  danego  postępowania. Proces szyfrowania ma miejsce 
bezpośrednio na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl. Aby zaszyfrować ofertę Wykonawca 
musi na stronie miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl wybrać w górnym menu opcję 
„Postępowania”, następnie na liście wszystkich postępowań wybrać to, do którego chce 
złożyć ofertę i wejść w jego szczegóły. Po wejściu w jego szczegóły należy odnaleźć przycisk 
umożliwiający szyfrowanie plików i zaszyfrować ofertę. System  miniPortal  automatycznie  
zapamiętuje,  w  którym  postępowaniu  Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany 
plik należy przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. 

7.10. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach 
zamówienia. 

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 
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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 SWZ 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 SWZ, 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), 

- 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 
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braku, np. przypadkowe ujawnienie tych informacji podczas udostępnianego wglądu do 
złożonych ofert zgodnie z przepisami uPzp.  
 

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

SWZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 
2) Jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo – w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

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

3) W przypadku podmiotów występujących wspólnie – oświadczenie podmiotów wspólnie 
ubiegających się o zamówienie dot. wykonywania poszczególnych czynności przy 
realizacji zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osoby upoważnione. 

4) Jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, zobowiązanie 
podmiotu trzeciego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
udostępniającego zasoby; 

5) Jeżeli dotyczy - wykaz rozwiązań równoważnych, jeżeli wykonawca takiż oferuje wraz  
z dokumentami potwierdzającymi, iż oferowane rozwiązania równoważne spełniają 
wymagania Zamawiającego, np. karta produktu, karta charakterystyki, opis techniczny, 
itp. Uwaga: dokumenty dot. równoważności nie należą do dokumentów podlegających 
uzupełnieniu; W wypadku niezłożenia ich wraz z ofertą lub złożenia dokumentów 
wadliwych, zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do ich uzupełnienia. 

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

 
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, ewentualnie (jeżeli występują) zobowiązanie innego 
podmiotu, pełnomocnictwa, 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. 
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. 

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

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. Podpisanie 
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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”. 

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

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. 
 

 
Rozdział 8 

Składanie i otwarcie ofert 
 

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

16.12.2021 r. do godziny 10:00. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania 
ofert. 

8.2. 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. 

8.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2021 r. o godzinie 10:30 bez udziału Wykonawców. 
Otwarcie  ofert  następuje  poprzez  zalogowanie  się  na  miniPortalu,  wejście  w  menu 
„Deszyfrowanie”  i  wybranie pliku  do  odszyfrowania.  System  miniPortal  zweryfikuje do 
którego postępowania zaszyfrowana została oferta i ją odszyfruje. 

8.4. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 
następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

8.5. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 
tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający 
informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

8.6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

8.7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

2)  cenach zawartych w ofertach. 
8.8. 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 odkładał ww. czynności na tzw. ostatnią chwilę. 
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Rozdział 9 
Termin związania ofertą 

 
9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, 

przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert. Data związania ofertą: 13.02.2022 r. 

9.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

9.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

9.4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 
ofertą, o którym mowa w pkt 9.1. następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 
albo, jeżeli 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 SWZ. 
10.2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty związane z dostawą  
i transportem, ubezpieczeniem, z uwzględnieniem opłat celnych, itp. Cena ta będzie stała 
i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych w SWZ i projekcie istotnych 
postanowień umowy. 

10.3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 
- łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) 
podatku VAT. 
Cenę brutto całego zamówienia zaokrągla się maksymalnie do 2 miejsc po przecinku. 
Należy wypełnić wszystkie pozycje w formularzu ofertowym. 

10.4. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 
Należy podać cenę jednostkową netto za 1000 litrów w temperaturze referencyjnej + 15 o C. 
Należy podać cenę na dzień 10 grudnia 2021 r. 

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

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. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca ma obowiązek:  
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego;  
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  
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3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 
miała zastosowanie. 

 
 
 
10.8. W celu określenia ceny paliw dostarczanych w okresie obowiązywania umowy wprowadza 

się współczynnik cenowy będący stosunkiem ceny paliw zaoferowanych w ofercie 
Wykonawcy do średniej ceny paliw dwóch podstawowych producentów paliw w Polsce na 
dzień 10 grudnia 2021 r. 
Wc = Cd/Cp 
Gdzie:  
Wc – współczynnik cenowy obliczony z dokładnością do 4 miejsc po przecinku 
Cd – cena jednostkowa paliwa netto oferowana przez Wykonawcę w PLN za 1000 litrów  

w temp. referencyjnej +150 C na dzień 10 grudnia 2021 r. 
Cp – średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw netto dwóch podstawowych producentów 
paliw na rynku krajowym (PKN ORLEN, GRUPA LOTOS) opublikowanych w dniu 10 grudnia 
2021 r. 

  

10.9. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
 

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 zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, jeżeli zaoferowana cena lub 

koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 
zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym 
złoże-nia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych 
w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie 
zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Odrzuceniu, jako oferta  
z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w 
wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają 
podanej w ofercie ceny lub kosztu. 

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 dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 11.3. lit. c), zamawiający wyznacza wykonawcy 
odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub 
zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie 
uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

11.5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
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, 

lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia 



Nr sprawy: K-ZP.S.1.2021 
 
 

16 

lub spełnianie warunków 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) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert; 

10) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
11) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa 

w art. 223 ust. 2 pkt 3; 
12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 
13) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 

związania ofertą; 
14) 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 uPzp (nie dotyczy); 

15) oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych 
przez zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia; 

16) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 

17) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, 
o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1369), stwierdzającej ich negatywny wpływ 
na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe; 

18) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych 
do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy 
zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia. 

 
 

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 [pkt] 
1. Cena  60 
2. Termin płatności 40 

 
 

12.2. Określenie skali ocen dla poszczególnych kryteriów oraz sposobu obliczenia punktów. 
 

C - Cena:  maks. 60 pkt   
C – liczba punktów przyznana danemu Wykonawcy w kryterium Cena  
W powyższym kryterium oceniany będzie całkowity koszt brutto wraz z prawem opcji. 
Maksymalną liczbę 60 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto, 
pozostali będą oceniani zgodnie z poniższym wzorem. 
 

                                  Najniższa cena brutto  
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             C =  --------------------------------------------------   x 100 x 60% 
                           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.  
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. 

 
T - Termin płatności: maks. 40 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: 
14 dni - otrzyma 0 pkt 
21 dni – otrzyma 20 pkt 
30 dni - otrzyma 40 pkt 
licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej f-ry: 
Wpisanie innej liczby niż powyżej wskazane, lub nie wpisanie – spowoduje przyznanie 0 pkt  
i przyjęcie maksymalnego terminu płatności (30 dni). 

 
12.3. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a stanowić będzie 

łącznie sumę punktacji, liczonej wg. wzoru:   O (ocena) = C + T 
12.4. Oferta,  która  przedstawi  najkorzystniejszy  bilans  wg  przyjętych  kryteriów,  a  tym  samym  

otrzyma  największą łączną liczbę  punktów,  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą.  
12.5. Pozostałe  oferty  zostaną  sklasyfikowane  zgodnie  z  ilością uzyskanych punktów. 
12.6. W sytuacji,  gdy  nie  będzie  można  wybrać  najkorzystniejszej  oferty  z  uwagi  na  to, że  

dwie  lub  więcej  ofert przedstawia  taki  sam  bilans  ceny  i  innych  kryteriów  oceny  ofert,  
zamawiający  spośród  tych  ofert  wybiera  ofertę z  najniższą  ceną,  a  jeżeli  zostały  
złożone  oferty  o  takiej  samej  cenie,  zamawiający  wzywa  wykonawców,  którzy złożyli te 
oferty, do  złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

12.7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
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). 

 
 

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. 
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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 z przyczyn epidemicznych (COVID-19) lub na wniosek Wykonawcy, 
możliwość przesłania umowy pocztą lub kurierem do podpisania i zwrotu Zamawiającemu. 

 
 

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. 455 uPzp. 
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 SWZ. 
 
 
 

Rozdział 17 
Opis sposobu udzielania wyjaśnień i zmian treści SWZ 

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

terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

17.3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w pkt 17.2., przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

17.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  
o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 17.2. 

17.5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 
pkt 17.2., zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. 

17.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 

17.7. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, za-
mawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 
90 ust. 1 uPzp. 

17.8. W przypadku, o którym mowa w pkt 17.7., udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia,  
o którym mowa w art. 90 ust. 1 uPzp, z wyjątkiem przypadku gdy zamawiający nie został 
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powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii 
Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia. 

17.9. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od 
wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, 
zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą 
SWZ i przygotowanie oferty. 

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

17.11. W przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia 
w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany 
zakresu zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 uPzp. 

 
 

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, zapytań do SWZ i informacji innych niż oferta i załączane doń dokumenty  
i oświadczenia (np. wnioski o wyjaśnienie SWZ, 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 lub 
sekretariat@kombus.com.pl  

18.2. 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 SWZ 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 SWZ. 

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, 
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych 
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
(Dz.U. 2020, poz. 2415) oraz wymogami nin. SWZ. 

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. Dokumenty składane w języku inny polski, muszą 
być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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Rozdział 19 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 

19.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 
nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia 
wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

19.2. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. 
19.3. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku 

obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, 
przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać 
przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza 
przysięgłego. 

19.4. Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników 
postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania 
odwoławczego, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej. 

19.5. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do 
postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia 
podpisem zaufanym. 

19.6. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca,  
a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

19.7. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. 
19.8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny 

od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 
19.9. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu  
o udzielenie za-mówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 
systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane 
postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego 
obowiązany. 

19.10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 
19.11. 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. 

19.12. 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. 

19.13. Odwołanie wnosi się w terminie: 
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, 
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b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w lit. a; 

19.14. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

19.15. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.13. i 19.14. 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. 

19.16. Jeżeli zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia  
o wyborze najkorzystniejszej oferty 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. 
19.17. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu 
zamówień publicznych. 

19.18. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 nust. 1 uPzp, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 
Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

19.19. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają przepisy Działu 
IX ustawy Pzp - Środki ochrony prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) 

   
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:  
 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 

 w sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować poprzez e-mail: 
sekretariat@kombus.com.pl , pod numerem telefonu +48 618980666 lub pisemnie na adres: ul. 
Poznańska 1, 62-035 Czołowo. 

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:. „Dostawy oleju napędowego do garażowej stacji paliw w Czołowie”  
nr sprawy: K-ZP.S.1.2021. 
 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami 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;   
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 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.  

 

Szczegółowe informacje: http://www.kombus.com.pl/pl/dane-osobowe/  

* 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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