SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej progów unijnych
Dostawa paliw płynnych do ambulansów sanitarnych Samodzielnego Publicznego Pogotowia
Ratunkowego w Krośnie

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
tryb podstawowy bez negocjacji

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SPPR-ZP/1/2021

Krosno 12 luty 2021 r.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony
internetowej prowadzonego postępowania
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
38- 400 Krosno ul. Grodzka 45
tel. 13 43 661 13, fax. 13 43 230 82
adres e-mail: pogotowie.ratunkowe@999krosno.pl
zwane dalej: „Zamawiającym”.
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia.
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Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
niniejszym postępowaniem będą zamieszczane na stronie internetowej pod adresem
pogotowie.ratunkowe@999krosno.pl oraz na miniPortalu pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy elektronicznej.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się za pośrednictwem
miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa wyżej została wybrana Zamawiający będzie żądał
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa:
1) Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie
budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien
zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z
przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby
uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w
sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w
celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18
ust. 3 pzp.
2) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone elektronicznie w
osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa” - w formularzu składania ofert na stronie postępowania na
miniPortalu.

III. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) i n. ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”,
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym SWZ.
2. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych tj. równowartość kwoty 139 000 €.
IV. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
V. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa paliw płynnych do ambulansów sanitarnych
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie” - olej napędowy szacunkowo ok. 180 000,00 litrów wg. normy PN-EN-590.
2. Dostawy realizowane na zasadach doraźnych tj. sukcesywne, w dostępności całodobowej,
tankowanie paliw do zbiorników ambulansów sanitarnych Zamawiającego w stacjach
Wykonawcy.
3. Wspólny słownik zamówień:
CPV- 09.13.41.00-8 – olej napędowy.
4. Wykonawca ma obowiązek do złożenia wszystkich wymaganych prawem dokumentów szczegółowe wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do niniejszej
SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
5. Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: SPPR - ZP/1/ 2021.
6. Rodzaj zamówienia – Dostawy.
7. Miejscowości stacjonowania zespołów Ratownictwa Medycznego (dalej: RM) będących w
dyspozycji Zamawiającego:
1) Krosno,
2) Jasło,
3) Strzyżów,
4) Ropczyce,
5) Sędziszów Małopolski,
6) Nowy Żmigród,
VI. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy.
Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i
zasadach określonych w projektowanych postanowieniach Umowy wraz z załącznikami do
specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”).
VIII. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1. Z niniejszego postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) 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 (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296– 307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony
określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania
ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega
wykluczeniu z postępowania.
IX. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1) ustawy.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył wraz z ofertą koncesję, zezwolenie,

2.

licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzących w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania –
uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi
wymagane przepisami.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający w tym zakresie wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie co
najmniej trzech dostaw, których przedmiotem były dostawy odpowiadające swoim
rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej
100 000,00 zł brutto każda.
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w
postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa Wykonawcę
odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1) oferta Wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub
poprawienie lub
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

X. Wykaz podmiotowych środków dowodowych.
1. Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.
2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), 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.
3. Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do
jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzących w państwie członkowskim
Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – uprawnienia
do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wymagane przepisami.
4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonywanych
co najmniej trzech dostaw, których przedmiotem były dostawy odpowiadające swoim rodzajem
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto
każda.
5. Oferta oraz oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
6. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby
posiadającej uprawnienia notariusza.
7. Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym
dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
8. W przypadku złożenia oferty wspólnej wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić
jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania i rozporządzania
prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być
udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych wykonawców lub ich
uprawnionych przedstawicieli. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów

wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna
oferta, od jednego wykonawcy i spełniać następujące wymagania: oświadczenia, o których
mowa w pkt 1 i pkt 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (na oddzielnym formularzu) lub pełnomocnik (umocowany do składania
oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego z wykonawców osobno.
XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający
będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
1. W postępowaniu o udzielenia zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ (dalej: miniPortal),
b) poczty elektronicznej: pogotowie.ratunkowe@999krosno.pl.
2. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP na
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do
komunikacji.
3. 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.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. 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.
6. Dane postępowania można wyszukać na liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję
„Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania odpowiednio ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania odpowiednio ofert.
8. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 7, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert.
9. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w
pkt 7, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.
10. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 8, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ.
11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania,
na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
XII. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej .
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
XIII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.
Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:
1) sprawy merytoryczne: Krzysztof Kosowski tel. 13 43 661 13, w godz. 07:00-14:30.
2) sprawy proceduralne: Janina Janusz tel. 13 43 661 13, w godz. 07:00-14:30.

XIV. Termin związania ofertą.
Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą nie dłużej niż 30 dni, tj. do dnia 20. 03. 2021 r. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
XV. Opis sposobu przygotowywania oferty i sposób składania ofert.
Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z treścią Formularza oferty do SWZ. Treść oferty musi
odpowiadać treści SWZ. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w
Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w
szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną
ofertę, zostaną odrzucone.
Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w
odrębnym pliku.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP
i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
XVI. Termin składania i otwarcia ofert.
1.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 19 luty 2021, do godz.
9:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 luty 2021, o godz. 9:30
Otwarcie ofert jest niejawne.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Oferta złożona po upływie terminu do jej złożenia zostanie odesłana Wykonawcy elektronicznie z
użyciem miniPortalu na adres e-mail z którego została złożona.
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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) wymaganych danych zawartych w ofertach.
W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie
po usunięciu awarii.
Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

XVII. Sposób obliczania ceny i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następującego
kryterium:
a/ Cena: 10%
b/ Upust cenowy: 40%.

c/ Lokalizacja stacji paliw w miejscowości stacjonowania zespołu RM: 40%
d/ Tryb rozliczenia bezgotówkowego (karty paliwowe): 10%
w oparciu o następujący wzór: S = C+Uc+ Lo + Kp
gdzie:
S - suma ilości punktów przyznanych badanej ofercie
C – liczba punktów za kryterium : cena paliwa
Lo – liczba punktów za kryterium: lokalizacja stacji paliw
Uc – liczba punktów za kryterium: upust cenowy
Kp - liczba punktów za kryterium: tryb rozliczenia bezgotówkowego (karty paliwowe)
2.

3.

W kryterium „Cena” wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Najwyższą ilość punktów
uzyska oferta zawierająca najniższą cenę , a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.
Zamawiający przyjmie do obliczeń cenę z oferty podaną w Formularzu oferty.
Liczba punktów dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona według następującego wzoru:

C(uzyskana ilość punktów w kryterium Cena) = (najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie
/ cena badanej oferty ) x 10 pkt.
4.

5.

Liczba punktów, którą wykonawca może uzyskać w kryterium „Lokalizacja stacji paliw w
miejscowości stacjonowania zespołu RM” – 40 pkt, w tym:
1) Stacja paliw w miejscowości Krosno – 5 pkt,
2) Stacja paliw w miejscowości Jasło – 10 pkt,
3) Stacja paliw w miejscowości Strzyżów – 10 pkt,
4) Stacja paliw w miejscowości Ropczyce , Sędziszów– 10 pkt,
5) Stacja paliw w miejscowości Nowy Żmigród – 5 pkt,
Maksymalna liczba punktów, jakie wykonawca może uzyskać w tym kryterium: 40 pkt.
Za stację paliw zlokalizowaną w danej miejscowości Wykonawca uznaje stację, która znajduje
się w granicach administracyjnych danej miejscowości – do 2 km.

Liczba punktów, którą Wykonawca może uzyskać w kryterium „upust cenowy” – 40 %.
Zamawiający będzie brał pod uwagę najwyższy upust cenowy jaki wskaże Wykonawca.
6. Liczba punktów w kryterium tryb rozliczenia bezgotówkowego (karty paliwowe) Wykonawca
uzyskuje 10 pkt.
7. Zamawiający wymaga minimum 30 dniowego terminu płatności.
8. Termin płatności faktury wskazany przez Wykonawcę w ofercie będzie wiążący na etapie
realizacji zamówienia.
9. Cenę należy określić z należytą starannością, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. Musi
ona uwzględniać wszystkie koszty, podatki oraz opłaty manipulacyjne związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego opisem.
10. W celu właściwego skalkulowania ceny usługi zobowiązuje się Wykonawcę do zdobycia
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości dostaw,
gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem
ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonywania umowy.
11. Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą podatek od
towarów i usług.
12. Cenę za wykonanie zamówienia należy podawać w złotych polskich, w zaokrągleniu z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadą – poniżej 5 należy końcówkę
pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

13. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie
prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
14. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie.
15. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym
terminie ofert dodatkowych.
16. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych pierwotnie ofertach.
17. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.
2.

Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego podania Zamawiającemu danych
niezbędnych do sporządzenia umowy lub przekazania dokumentów, które okażą się konieczne
do zawarcia umowy.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują
środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;
3. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ust. 1 ustawy w szczególności wskazanie
czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami
ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 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.
5. Odwołujący przekazuje 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, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w
terminie 10 dni – jeżeli zostały przekazana w inny sposób;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
dokumentów zamówienia na stronie internetowej
3) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec
czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) powyżej.
XX. Pozostałe informacje dotyczące treści SWZ.
Zamawiający:
1. Nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) i 8) ustawy.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nie dopuszcza składania przez Wykonawcę ofert częściowych w rozumieniu art. 7 pkt 15) ustawy.
Nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
Nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie przewiduje składania ofert wariantowych w rozumieniu ustawy.
Nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak również nie przewiduje przeprowadzenia aukcji
elektronicznej.
Nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
Nie przewiduje rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. Wszelkie
rozliczenia będą prowadzone między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich (PLN).
Nie przewiduje odwróconej kolejności oceny ofert, zgodnie z art. 139 ustawy.
Nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Nie stawia wymagań, w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o
których mowa w art. 95 ustawy

11. Nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
12. Nie stawia wymagań dotyczących ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
13. Nie dokonuje zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
14. Nie wymaga przedstawienia ofert w formie katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu
elektronicznego do składanej oferty.
15. Nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
XXI. Klauzule informacyjne w zakresie danych osobowych.
1. W związku z treścią z art. 13 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 oraz Dz. Urz. UE L
127 z 23.05.2018, str. 2), dalej: „RODO” Zamawiający informuje, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych w toku
postępowania jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al.
Jana Pawła II, 00-175 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail:
info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.
1.2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres
korespondencyjny Administratora, wskazanych w pkt 1.1.
1.3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1.4.1.osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy,
1.4.2.organy kontrolne,
1.4.3.osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176),
1.4.4.podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów
powszechnie obowiązującego prawa.
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia niniejszego
postępowania. Ponadto, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy przechowywane będą przez okres 4 lat od
dnia zakończenia niniejszego postępowania. Okres przechowywania danych może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie
niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres 5 lat, na potrzeby
archiwizacji.
1.6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania oraz
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1.7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1.8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy.
XXII. Informacje dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zawarcie umowy nastąpi wg treści projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego, stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.
2. Postanowienia ustalone w projektowanych postanowieniach umowy nie podlegają negocjacjom.
3. Przyjęcie niniejszych projektowanych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków
przyjęcia oferty.
4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmian zostały opisane przez Zamawiającego w
projektowanych postanowieniach Umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

Krosno, 12 luty 2021 r.

