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I. Informacje ogólne 
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Białymstoku, zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do udziału  
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazu 
propan-butan do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku zgodnie 
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

2. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2019.1843 tj. z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”. 

3. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11  ust. 8 Pzp. 

4. Do udzielania przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw. 
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu płynnego propan-butan do Stacji Paliw SP 
ZOZ WSPR w Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanego w Załączniku nr 1 do 
SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć całość towaru na swój koszt i ryzyko  
do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku,  
w sposób opisany w załączonym wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 

3. Podane ilości są wartościami szacunkowymi/prognozowanymi, które w trakcie 
obowiązywania umowy mogą ulec zmniejszeniu w zależności od aktualnych potrzeb 
Zamawiającego. 

4. Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, jest integralną jej częścią  
i postanowienia w nim zawarte, traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.   

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 
67 ust. 1 pkt 7 Pzp.  

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż 
określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).  

7. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
09122000-0 Propan i butan 

8. Zamawiający posiada koncesję na obrót gazem skroplonym LPG, wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie  z art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2019.755 t.j. z późn. zm). 
Przedmiot działalności objętej koncesją stanowi działalność gospodarczą w zakresie 
obrotu paliwami ciekłymi oznaczonymi kodami CN:  

− Gaz propan butan (CN: 2711 19 00, CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 
00). 

9. Zamawiający informuje, iż:  
a) zakupione paliwo będzie wykorzystywane przez Zamawiającego do celów 

własnych oraz będzie przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z 
posiadaną przez Zamawiającego koncesją; 

b) nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą,  
c) zbiorniki i urządzenia pomiarowe Zamawiającego, posiadają i będą posiadały w 

trakcie realizacji Zamówienia ważne legalizacje. 
 

III. Termin wykonania zamówienia 
Sukcesywnie przez 10 miesięcy od daty zawarcia umowy. 



IV. Opis warunków udziału w postępowaniu  
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  

w art. 22 ust. 1b Pzp, dotyczące: 
1.1 posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiadają aktualna koncesję na 
produkcję/lub obrót gazem skroplonym LPG, wydaną przez Prezesa Urzędu 
Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
Energetyczne (Dz.U.2019.755 t.j. z późn.zm.) – w zależności od statusu 
Wykonawcy. 

1.2 posiadania zdolności technicznych i zawodowych pozwalających na prawidłową 
realizację przedmiotu zamówienia, tj. 
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 
jedną dostawę, rodzajem i wartością odpowiadającą przedmiotowi zamówienia. 
Przez dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej 
przedmiot niniejszego zamówienia uważa się dostawy gazu propan-butan w 
ilości nie mniejszej niż 220 000 l (warunek wymagany od Wykonawcy 
ubiegającego się o zamówienie), 

1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej - tj. posiadają środki finansowe lub zdolność 
kredytową pozwalającą na realizację zamówienia - w wysokości 100 000,00 zł. 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 
wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ.  

 
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 Pzp. 
 
2. Korzystanie z zasobów innego podmiotu: 
2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go  
z nim stosunków prawnych. 

2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania  potwierdzającego udostępnienie 
zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać  
w szczególności:   

− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

− zgoda na wykorzystanie zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy 
wykonywaniu zamówienia w określony sposób i w określonym terminie.  

2.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 Pzp. 

2.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 



wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy. 

2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa, podmiotu, o którym mowa pkt. 2.1., nie potwierdzą spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w 
terminie określonym przez Zamawiającego: 

− zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

− zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o której mowa w pkt. 2.1.   

 
V. Podstawy wykluczenia  

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże braku podstaw 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 p. 13 – 23 Pzp. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże braku podstaw 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 p. 1 i 8 Pzp, tj.:  

2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz.U.2019.243 t.j. z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo 
upadłościowe (Dz.U.2019.498 t.j. z późn. zm) ; 

Ocena spełniania warunków dotyczących braku podstaw wykluczenia dokonana zostanie 
zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte  
w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ.  
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

16–20 Pzp lub art. 24 ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które 
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa 
w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione 
dowody. 

5. Zgodnie z art. 24 ust. 12 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 



VI.1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIU 
WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu (JEDZ) składa się w formie jednolitego dokumentu sporządzonego 
zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 
2014/24/UE. Informacje zawarte w dokumencie JEDZ będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.  

2. UWAGA! JEDZ należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 
Zamawiający przypomina, że Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

3. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z 
narzędzia ESPD, o którym mowa poniżej lub innych dostępnych narzędzi lub 
oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 
elektronicznego.  

4. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: 
.pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.1   

5. Do wypełnienia JEDZ Zamawiający zaleca elektroniczne narzędzie znajdujące się pod 
adresem: http://espd.uzp.gov.pl. Narzędzie zbudowane jest z komponentów 
oferowanych przez Komisję Europejską, umożliwiające Zamawiającym i Wykonawcom 
utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza JEDZ w 
wersji elektronicznej (eESPD). Zamawiający korzystając z serwisu internetowego 
dotyczącego JEDZ stworzy szablon: „JEDZ espd”  i udostępni go w formie 
elektronicznej wraz z pozostałą dokumentacją przetargową na swojej stronie 
internetowej. Wykonawca powinien importować ten szablon ze strony 
internetowej i zapisać go na swoim komputerze. Po uruchomieniu strony 
internetowej http://espd.uzp.gov.pl  należy wybrać język polski, a następnie 
zaznaczyć „jestem Wykonawcą” i zaimportować ESPD wczytując zapisany 
szablon „JEDZ espd”.  Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę 
dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument zgodnie z 
przyjętym sposobem reprezentacji kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 
świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie.2 

6. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ 
składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.  

                                                 
1
   Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z 

katalogu formatów wskazanych w załączniku 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. Należy pamiętać, że wybór 

określonych formatów danych nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
2
   Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019.169 t.j. z 

późn. zm) 



7. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów 
udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ również powinny mieć 
formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o 
których mowa w treści art. 22 ust. 1 Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ 
składanego przez Podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 Pzp.  
 

VI.2. POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z 
OFERTĄ 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem miniPortalu, 
dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z przyjętym 
sposobem reprezentacji tj.: 

a. Wypełniony formularz ofertowy [wg Załącznika nr 2 do SIWZ]; 
b. Wypełniony formularz cenowy [wg Załącznika nr 3 do SIWZ]; 
c. Dowód wniesienia wadium; 
d. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień.  

 
W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres 
umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub 
do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego 
zamówienia publicznego, w myśl art. 23 Pzp. 
 
VI.3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA PRZEKAZUJE 

ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE 
INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 
86 UST. 5 PZP 
a) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej o której mowa w  art. 24 ust. 1 pkt 23) pzp – według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.  

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
VI.4. WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART.25 
UST.1 PZP. 
Do uzupełnienia dokumentów zostanie wezwany wyłącznie Wykonawca, którego oferta 
zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie 
Oświadczenia, wymienionego w Rozdziale VI. 
Jednocześnie Zamawiający, w myśl art. 26 ust.2f Pzp, zastrzega sobie prawo do wezwania 
każdego z Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 
dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 
postępowania. 

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.  
5 pkt 1 Pzp; 

b) aktualnego zaświadczenia naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega  



z opłaceniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie  
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu  

c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 13 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert (dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną); 

d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 14 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert (dotyczy Wykonawców o których mowa w art. 24 ust. 14 
Pzp); 

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert (dotyczy Wykonawców będących podmiotem zbiorowym); 

f) aktualną koncesję na produkcję/lub obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa 
Urzędu Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo Energetyczne (Dz.U. 2019.755 t.j. z późn. zm.);  

g) wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie 
stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że 
dostawy te są wykonywane lub zostały wykonane należycie [wg załącznika nr 4 do 
SIWZ]; 
Przez dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej 
przedmiot niniejszego zamówienia uważa się dostawy: gazu propan-butan w ilości 
nie mniejszej niż 220 000 l. 
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

h) Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, pozwalającą na realizację 
zamówienia - w wysokości 100 000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc 
przed upływem terminu składania ofert. 

1.1. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, każdy  
z Wykonawców składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt a). 

1.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b), 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości oraz nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z 



właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
pkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument 
o którym mowa w pkt. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed terminem składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt. a) powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.  

1.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. c), d), e) 
składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 

1.4. Dokumenty, o których mowa powyżej mogą zostać przedłożone w formie oryginału 
lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz.U. 2019.700 t.j. z późn. zm.). Jeżeli Zamawiający jest w posiadaniu wymaganych 
oświadczeń lub dokumentów Wykonawca zobowiązany jest do wskazania 
Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym się one znajdują. 

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość badania  braku 
podstaw wykluczenia oraz faktu spełniania warunków udziału w postępowaniu jedynie 
względem tego Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. 
Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej będzie uchylał się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 
ofert. 

   
VII. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca składający ofertę w postępowaniu jest obowiązany wnieść wadium  
w wysokości 11 000,00 zł. 

2. Wadium może być wniesione w: 
• pieniądzu, 
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
     kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
• gwarancjach bankowych, 
• gwarancjach ubezpieczeniowych, 



• poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 
ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U.2019.310 t.j. z późn. zm.). 

3.   Wadium musi zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert. 
4.   Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy  SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok:  
 

Nr rachunku bankowego:  
Santander Bank Polska S.A: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. 

 
Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium winna być umieszczona informacja: 
„Wadium - przetarg na dostawę gazu LPG do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR  
w Białymstoku".  
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Na 
dokumencie będącym formą wadium dołączonym do oferty musi być wyraźnie określony 
przedmiot, którego wadium dotyczy „Wadium - przetarg na dostawę gazu LPG do 
Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku". 
5. W związku z wnoszeniem wadium za pośrednictwem miniPortalu – Zamawiający 
wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej – z zastrzeżeniem, iż będzie on 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawcę 
gwarancji/ poręczyciela.   
6. Zwrot wadium: 

6.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;  

6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy o udzielenie  
zamówienia publicznego. 

6.3.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

6.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
wykonawcę; 

6.5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
uprzednio zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 
terminie określonym przez Zamawiającego. 

7. Zatrzymanie wadium: 
7.1 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca  

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa 
w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

7.2  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana: 



• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w ofercie, 

• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

 
VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. 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. 

2. Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu oraz stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.pogotowie.bialystok.pl  
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny 
dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowe 
www.pogotowie.bialystok.pl  W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem. 

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, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 
wynosi 150 MB.  

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 
elektronicznej w formacie danych .doc, .docx., rtf, .xps, .odt.3 i podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę 
należy złożyć w oryginale.  

6. Ofertę należy oznaczyć w celu jej identyfikacji numerem postępowania: 
EOP.332.5.20. 

7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca 
wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w 
ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że 
będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. 

8. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane 
przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem 
reprezentacji określonym w dokumentach rejestracyjnych kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

                                                 
3
   Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z 

katalogu formatów wskazanych w załączniku 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. Należy pamiętać, że wybór 

określonych formatów danych nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 



8.1. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem 
kopii dokumentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z przyjętym 
sposobem reprezentacji. 

9. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, 
należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) 
była ponumerowana kolejnymi numerami. 

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) 
muszą być parafowane (podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) 
ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający jej 
identyfikację (np. wraz z imienną pieczątką osoby ją sporządzającej). 

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp. protokół wraz  
z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty 
udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa; 
12.1. przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 
t.j. z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; 

12.2. wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz.U.2019.1010 t.j. z późn. zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

12.3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; 

12.4. Wykonawca nie może zastrzec, m.in. informacji dotyczących ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofercie (art. 86 ust. 4 Pzp); 

12.5. Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia 
tajemnicy przedsiębiorstwa – w razie stwierdzenia, że dane informacje nie 
mogły być przez Wykonawcę zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa – 
zostaną one odtajnione przez Zamawiającego; 

12.6. udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie 
na poniższych zasadach:  

• osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego 
wniosek o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu, 

• Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia  
o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą 
być udostępnione, 



• po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, 
termin i sposób udostępnienia protokołu lub/i załączników do protokołu,  
o czym poinformuje zainteresowanego. 

13. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 
(dotyczy spółki cywilnej, konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby:  
13.1. ustanowili oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu 
oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; 

13.2. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane były wyłącznie 
z pełnomocnikiem;  

13.3. wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące 
się na „Wykonawcę”; w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane 
dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie 
pełnomocnika; 

13.4. każdy z przedsiębiorców konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej złożył 
oddzielnie aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert,  

13.5. w przypadku, gdyby oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie została wybrana w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający 
przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich 
współpracę.  

14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp. 

 
IX. Termin związania ofertą 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert  
i wynosi 60 dni. 

 
X. Termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 12.03.2020 r., do godz. 10.00.  
2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z wymaganiami postawionymi w SIWZ ponosi 

Wykonawca. 
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.  
4. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 12.03.2020 r. o godzinie 10.15 w siedzibie 

Zamawiającego w pokoju 214. 
5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 
klucza prywatnego. 

6. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informację z otwarcia ofert. 
 

 
XI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz 

informacje o sposobie porozumiewania się i przekazywania oświadczeń  
i dokumentów 

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są: 

 W sprawach formalnych – Pani Marzena Dolistowska – tel.: (85) 66 37 344,  

 W sprawach merytorycznych – Pan Maciej Kudrycki – tel.: 505 578 644  



 e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl  
     Informacje będą udzielane w godz. 800 – 1400 z wyjątkiem sobót i dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż  oferta, 
JEDZ i informacja o tajemnicy przedsiębiorstwa itp.), zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z 
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
ogłoszenia (TED lub ID postępowania), tj. EOP.332.5.20. Identyfikator postępowania o 
udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu 
oraz na stronie www.pogotowie.bialystok.pl  

3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email przetargi@wspr.bialystok.pl (nie dotyczy oferty, JEDZ, 
informacji o tajemnicy przedsiębiorstwa). 

4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do 

komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na w/w adres mail. Sposób 
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody 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 (Dz.U. 
2017.1320 t.j. z późn.zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126 t.j. z późn. zm.) 
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. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wszelkich 
wątpliwości związanych z SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie  
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Termin udzielenia wyjaśnień – niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekaże wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści je na stronie 
internetowej www.pogotowie.bialystok.pl.  

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert 
Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. 
8.1  dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano SIWZ; 
8.2  w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu 
niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach. 



 
XII. Zmiana i wycofanie oferty 

1. 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. 

2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

  
XIII. Sposób obliczenia ceny 

1. CENA OFERTOWA musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) i obejmować dostawę 
całości zamawianego asortymentu na warunkach określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia i wzorze umowy. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz 
podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) 
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. 
2. CENA OFERTY w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną brutto, obejmującą 
wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, opłaty, podatki (w tym podatek od 
towarów i usług – VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą 
powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Kwota podatku VAT (w wysokości 
obowiązującej w dniu składania ofert) oraz cena netto, powinny być wyodrębnione w 
sposób jednoznaczny. 
3. CENA OFERTY w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną netto, wyrażoną w PLN 
(nie uwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce), obejmującą 
wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, podatki (bez 
podatku od towarów i usług VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, 
które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 
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, składając 
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 
 

XIV. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich wag i opis sposobu  
oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 

CENA  OFERTOWA (Cof) – waga 100% 
liczona wg wzoru: 
 
                        Cmin 
   Cof =                               x 100 pkt x 100 %  
                        Cof bad 
 
Gdzie: 
Cof – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena, 



Cmin – najniższa cena brutto za 1 l gazu ze wszystkich zaoferowanych cen, 
Cof bad. – cena brutto za 1 l gazu zaoferowana w badanej ofercie. 
 
Zamawiający przeliczy liczbę uzyskanych procent na punkty, zgodnie z zasadą 1% = 1 
punkt. 
 
2. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli 

zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym 
w Pzp. oraz SIWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium wskazanym w 
punkcie 1 spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą 
uzyskanych punktów. 

4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień 
w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące 
rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej. 

 
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu 

postępowania, a także o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz  
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, jak również o terminie, 
określonym w art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta, wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 
oferty. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również zamieszczona 
na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl. 

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania 
umowy. 

3. W przypadku, gdyby została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem 
umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 

 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
1.   Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

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

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 



wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
5.  Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

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

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 

7.   Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 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. 

8.  W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin 
składania ofert. 

9.  W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, 
zwanych dalej „orzeczeniem”. 

10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do  
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 

11. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści również na stronie 
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana 
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie  
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje  
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się 
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

13. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać  
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił,  
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, przez uczestnika, który przystąpił do 
postępowania po stronie Zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów 
przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego w odpowiedzi na wniesione 
odwołanie. 

15. 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. 

16. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się 
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. 

17. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych 
w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez 
obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do 



postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu 
odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. 
W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

18. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego części zarzutów przedstawionych  
w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć 
postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników 
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie 
Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie 
Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca albo Wykonawca, który 
przystąpił po stronie Zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części 
zarzutów. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w 
odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów. 

19. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po 
stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów 
przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa 
pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie. 

20. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego 
stronie do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca,  
a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie 
pozostałych zarzutów. 

21. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 11 nie mogą następnie korzystać 
ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie  
z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

22. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak  
i skutki dla jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy Pzp. 

23. Na orzeczenie Izby lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze przysługuje 
skarga do sądu. 

24. Szczegółowo środki ochrony prawnej umówiono w dziale VI ustawy Pzp. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy gazu propan – butan do Stacji Paliw 
SP ZOW WSPR w Białymstoku. 
 
Oferowane zamawiającemu paliwo musi spełniać normy i wymagania jakościowe zgodnie 
z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 
paliw (Dz.U.2019.660 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 
r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U.2016.540). Gaz 
propan-butan powinien także spełniać wymagania jakościowe zawarte w europejskiej 
normie EN 589:2006 obowiązującej w Polsce w wersji PN-EN 589 z czerwca 2009 r. 
 
Przedmiot zamówienia musi być w ciągłej sprzedaży, posiadać stosowne certyfikaty 
i atesty wymagane polskim prawem. Oferowane Zamawiającemu paliwo musi spełniać 
normy i wymagania jakościowe dla paliw ciekłych, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U.2019.660 t.j. z 
późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U.2016.540). 
 
Cena 1 litra gazu propan - butan winna być odniesiona do ceny hurtowej podanej na 
stronie: https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/Autogaz/Strony/Ceny-Autogaz-hurt.aspx, 
(ceny hurtowe LPG, zł/litr bez VAT  obowiązującej w dniu 5 marca 2020 r. dla 
województwa podlaskiego, plus/minus wysokość stałej marży handlowej/upustu 
oferowanej przez Wykonawcę w złotych (PLN) 
 
Prognozowana ilość paliwa do zakupienia w skali 1 roku:  
Gazu propan - butan (LPG) CN CN: 2711 19 00, CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 
00 - w ilości 220 000 l  
(Przyjmujemy 1 000 litrów = 1 m³) 
 
Ponadto  paliwo powinno spełniać wymagania jakościowe zawarte w normie: 
PN-EN 589 - Paliwa do pojazdów samochodowych – LPG 
 
W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że 
każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy Pzp 
użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne".  
Wymienione  paliwa  określają  minimalne  parametry jakościowe  i  cechy  użytkowe,  
jakim  muszą  odpowiadać oferowane  paliwa,  aby  spełniały  wymagania stawiane  przez  
Zamawiającego.  Jeżeli  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  znajduje  się  jakikolwiek  
znak  towarowy, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis 
ze wskazaniem na typ  i  dopuszcza  składanie  ofert  równoważnych  o  parametrach  
techniczno-eksploatacyjnych  nie  gorszych niż te, podane pod pojęciem typu (art. 29 ust. 
3 ustawy Prawo zamówień publicznych).  Zgodnie  z  art.  30  ust.  5  ustawy  Prawo  
zamówień  publicznych,  Wykonawca,  który  zaoferuje  produkty równoważne  do  
podanych  przez  Zamawiającego  jest  obowiązany  wykazać,  że  oferowane  przez  niego 
dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
 



Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy 
 
 
.............................................                                                   ............................  
/Nazwa i adres Wykonawcy/                                  /miejscowość i data/ 
 
Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy:  …………………………… 

 
 

OFERTA 
Do  
SP ZOZ WSPR   
w Białymstoku 

Kategoria przedsiębiorstwa:    małe / średnie / inne *  
 
przedsiębiorstwo średnie – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny 
obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR, 

przedsiębiorstwo małe - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót 
lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR, 

         
Adres email, skrzynka ePUAP: .......................................…………………………………. 
 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę gazu propan-butan do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR 

w Białymstoku (EOP.332.5.20), oświadczamy, że: 

1. Oferujemy dostawę gazu propan-butan po cenie netto za 1 l wynoszącej 

…………………..…… zł (słownie:……………………………………….…………………), 

tj. po cenie brutto………………….zł (słownie:………………………..…………………………..…..) 

2. Oświadczamy, iż wskazana przez nas w ustępie 1 cena netto 1 l  gazu ciekłego propan 

- butan uwzględnia marżę handlową/upust w wysokości (+/-) …………..zł netto w 

stosunku do ceny hurtowej dla województwa podlaskiego podanej na stronie: 

https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/Autogaz/Strony/Ceny-Autogaz-hurt.aspx, (ceny 

hurtowe LPG, zł/litr bez VAT obowiązującej w dniu 05.03.2020, za jednostkę 1 litra gazu 

propan - butan). 

3. Oświadczamy, że w przypadku uzyskania przez nas zamówienia wskazana przez nas  

w ust. 2 marża/upust będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Dostawę objętą zamówieniem realizować będziemy  sukcesywnie, w miarę 

zapotrzebowania w terminie 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.  

5. Zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców w części*: 

a) .................................................................................... 

b)..................................................................................... 

6. Akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie zamówienia, następować będzie  

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, wystawionej na zasadach 

opisanych we wzorze umowy; 



7. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, tj. 

koszty nabycia paliwa oraz koszty transportu; 

8. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy zawartym w zał. nr 7 do 

SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 

9. Składając ofertę w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

zgodnie z art. 91 ust. 3a zadanie drugie ustawy- Pzp informuję, że wybór mojej oferty:  

a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*, 

b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w 

wyniku czego wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez 

kwoty podatku*: …………………………………………………………………………………… 

10. Oświadczam, że jestem/nie jestem** czynnym podatnikiem podatku VAT. W 

przypadku zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, 

powiadomić o tym Zamawiającego; 

11.  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 

12. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty***. 

a) ................................................................................. 

b) ................................................................................. 

14. Oferta została złożona na .... stronach, kolejno ponumerowanych od nr ... do nr ..... 

15. Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  

konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu, są następujące informacje****: 

a) ............................................................................................... 

b) ............................................................................................... 

 
W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa, Wykonawca ma obowiązek 
najpóźniej na dzień składania ofert wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

 
16. Klauzula informacyjna dla Wykonawców biorących udział w postępowaniach 

ogłaszanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku.  
 

Oświadczam, że przed podpisaniem zapoznałem się z klauzulą informacyjną 
znajdującą się poniżej. 

 
Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych zawartych w formularzach ofertowych,  

innych dokumentach składanych na wezwanie w tracie trwania postępowania oraz 
danych zawartych w umowie  przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku celu przeprowadzenia 
postępowań udzielenia zamówienia publicznego w trybie ustawy Pzp. 

 
       

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



                (podpis Wykonawcy) 
 
Klauzula informacyjna: 

1) Administratorem danych jest SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok 
2) Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail –  iod@wspr.bialystok.pl tel. 85 663 73 01 
3) Dane są zbierane w celu kontaktowania się z Wykonawcami postępowania, oraz w celu sprawozdawczości 
przekazywanej do UZP i UPUE, 

4) Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. 
art. 6 pkt.1 ust a-b, f 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 

5) Dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom: inni Wykonawcy postępowania, osobom, które 
wystąpią o wgląd do dokumentacji postępowania na mocy Ustawy o dostępie do informacji publicznej, 
Urzędowi Zamówień Publicznych i Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 
6) Dane nie będą przekazane do państw trzecich;  

7) Dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie postępowania. 
Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, SP ZOZ WSPR w Białymstoku przechowywać będzie umowę 
przez cały czas jej trwania. 
8) Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich 

sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do 
przetwarzania danych; 
9) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
10) Podanie danych zawartych w formularzu jest wymogiem ustawowym w związku z przepisami ustawo 

prawo zamówień publicznych.  
11) Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  oraz 
nie będą poddawane profilowaniu. 

      
 

   .................................................. 
              /podpis Wykonawcy/  

Uwaga: 
* jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego 

punktu lub wpisuje formułę np. „nie dotyczy”, 
** niepotrzebne skreślić. 
*** jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność  
z oryginałem; 

**** należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron, na których znajdują się informacje 
będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 



Załącznik Nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy 
 

 

 

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

pieczęć Wykonawcy 
 

 

 

L.p. 
Rodzaj 
paliwa 

Cena netto 1l paliwa na  

https://www.orlen.pl/PL/Dla
Biznesu/Autogaz/Strony/Ce
ny-Autogaz-hurt.aspx w dniu 
05.03.2020 r. Notowanie dla 

województwa podlaskiego 

Marża 
handlowa/ 
Upust na 1 

l paliwa 

Ilość (L) 

Cena netto 
Wykonawcy                          
1 l 
 
 

( 3 +/ - 4) 

Cena brutto 
Wykonawcy za 

1l 

Wartość 
netto 
 
 
 

[ 5 x 6 ] 

Stawka 
podatku   
VAT  %            

Wartość 
brutto 
 
 

8 x 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Gaz Propan-
Butan 

  220 000      

 
Przyjmujemy:1000 litrów = 1m3        

 

  

 
 

    

 

  ………………………..     

  Miejscowość, data    ............................................................................. 

      podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 

 
Uwaga, w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej formularz należy wypełnić 

podając cenę netto, wyrażoną w PLN (nie uwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce), obejmującą wszelkie koszty związane z 
wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, podatki (bez podatku od towarów i usług VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które 

mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 



 

       

Załącznik nr 4 do SIWZ  
 

Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  i wartością dostawie stanowiącej 

przedmiot zamówienia 
 

Lp. ILOŚĆ GAZU PROPAN-BUTAN WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA DATA WYKONANIA ODBIORCA 
1.  

 
 

   

2.  
 
 

   

3.  
 
 

   

 
 
 
 
 

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

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 
 

UWAGA: do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, iż dostawy wskazane w wykazie zostały należycie wykonane. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  
 
 
Składając ofertę do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku w postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę gazu LPG do stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku 
nr EOP.332.5.20, działając w imieniu i na rzecz:  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………................................................................................................
..........................................................................................................…............................
.................................................................................................................................... 

(nazwa wykonawcy/wykonawców) 
zwanego/ych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, informuję/my, iż Wykonawca*: 

 
nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369 t.j. z późn. zm.)/lub 
 
 
należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369 t.j. z późn. zm.) 
 
 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może wykazać, 

że istniejące z innym wykonawcą powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
 

*  zaznaczyć właściwą odpowiedź lub niewłaściwe odpowiedzi skreślić 

 

 

  dnia   
    
 
 

  ………………………………………… 
podpis i pieczątka  

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 

UMOWA nr EOP.332.5.20 - projekt 
 
zawarta w dniu …………….. r. w Białymstoku, pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją 
Pogotowia Ratunkowego  w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok  
NIP PL 542-25-03-045, KRS 0000179636, BDO 000159464 
reprezentowaną  przez: 
Dyrektora – Bogdana Kalickiego 
zwaną w dalszej treści niniejszej umowy Zamawiającym, 
a 
……………………………….. 
……………………………….. 
reprezentowanym przez 
……………………………… - ………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania nr EOP.332.5.20 na 
udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy gazu propan-butan, zwanego w dalszej 
części umowy „paliwem” do Stacji Paliw Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. 
Pogodnej 22 w Białymstoku, na koszt i ryzyko Wykonawcy w okresie obowiązywania 
umowy. Przedmiot umowy został szczegółowo wyspecyfikowany w załączniku nr 1 do 
umowy Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Ustalenie ilości dostarczonego paliwa odbywać się będzie za pomocą zalegalizowanego 
urządzenia pomiarowego Wykonawcy (odmierzacz cysterny) do zbiornika znajdującego 
się w Stacji Paliw Zamawiającego. 

3. Przedmiot zamówienia musi być w ciągłej sprzedaży, posiadać stosowne certyfikaty i 
atesty wymagane polskim prawem, a także odpowiadać wymaganiom określonym w 
Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U.2016, 540) oraz europejskiej normie 
EN 589:2006 obowiązującej w Polsce w wersji PN-EN 589 z czerwca 2009 r. 

4. Skład paliwa powinien być dostosowany do odpowiedniej pory roku.  
5. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin 

od zgłoszenia reklamacji wymienić reklamowane paliwo na zgodne z zamówieniem, w 
tej samej ilości i w tej samej cenie co reklamowane. Ponadto musi również wymienić 
paliwo, które było w zbiorniku przed dolaniem reklamowanej dostawy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 24 godzin od 
momentu zgłoszenia. Bezskuteczny upływ terminu  o którym mowa w zdaniu 
poprzednim oznaczać będzie rozpatrzenie reklamacji zgodnie z wnioskiem 
Zamawiającego. 
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7. Wykonawca ponadto będzie zobowiązany do naprawy szkody jaką poniósł 
Zamawiający w wyniku dostarczenia paliwa niezgodnego z zamówieniem i treścią 
SIWZ. 

8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji lub bezskutecznego upływu terminu 
przypadającego na wymianę reklamowanego paliwa, Zamawiający może zakupić na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, reklamowaną ilość paliwa. Wykonawca, zwróci 
Zamawiającemu różnicę pomiędzy ceną za którą nabył paliwo, a ceną oferowaną przez 
Wykonawcę. 

 
§ 2 

Rozliczenia 
1. Rozliczenie z tytułu zakupu paliw następować będzie na rachunek bankowy 

Wykonawcy ………………………………………………………………………. Wynagrodzenie 
będzie płatne w  terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, uwzględniającej obowiązującą stawkę podatku VAT.  

2. Wykonawca oświadcza, iż wyżej wskazany rachunek bankowy jest zgłoszony we 
właściwym dla niego organie podatkowym w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego lub 
zgłoszenia aktualizacyjnego, w szczególności w ramach uwidocznionych w „białej 
księdze podatników”. 

3. W przypadku zmiany wskazanego w umowie rachunku bankowego Wykonawca jest 
obowiązany poinformować Zamawiającego o powyższym, w terminie 7 dni od dnia 
dokonania zmiany na piśmie. Zmiana umowy w tym przedmiocie wymaga aneksu do 
umowy. 

4. Strony umowy zastrzegają, iż w przypadku zmiany rachunku bankowego przez 
Wykonawcę, do czasu uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze 
podatników”, termin płatności określony w § 2 ust. 1 umowy ulega przesunięciu do 
dnia uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, bez 
możliwości naliczania kar umownych, odsetek za opóźnienie, czy też kierowania 
innych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Zamawiającego. 

5. W przypadku korzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) do 
wystawiania i  przesyłania Zamawiającemu e-faktur, zobowiązuje się Wykonawcę do 
wypełnienia na PEF „Odbiorca towaru/usługi” danymi Zamawiającego, w tym nr NIP i 
przesłania ustrukturyzowanej faktury VAT lub przesłania faktur na adres 
faktury@wspr.bialystok.pl, podpisanej podpisem kwalifikowanym lub dostarczenia 
faktury w formie papierowej. 

6. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub 
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności 
do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT bez obowiązku 
płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty. 

7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej umowy cena 
ofertowa brutto nie ulegnie wzrostowi. 

8. Wykonawca obowiązany jest w ramach przysługującego mu wynagrodzenia do 
rozliczenia (odprowadzenia) podatku od towarów i usług (VAT) na rzecz właściwego 
urzędu skarbowego w taki sposób, żeby Zamawiający był zwolniony z tego obowiązku. 

9. W przypadku nie rozliczenia (odprowadzenia) podatku od towaru i usług przez 
Wykonawcę i powstania konieczności rozliczenia (odprowadzenia) tego podatku przez 
Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do pomniejszenia wynagrodzenia 
Wykonawcy o rozliczony (odprowadzony) podatek VAT lub do dochodzenia zwrotu 
równowartości rozliczonego (odprowadzonego) podatku VAT od Wykonawcy. 
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10. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

11. Maksymalna wartość zamówienia wyniesie nie więcej niż  ……………………… zł brutto 
(słownie: ……………………………………………). 

12. Zakup paliwa będzie rozliczany według ceny na dzień dostawy 1 l paliwa w 
odniesieniu do ceny hurtowej dla województwa podlaskiego  (zł/litr) podanej na 
stronie www.orlenpaliwa.com.pl minus wysokość stałego upustu oferowanego przez 
Wykonawcę w złotych (PLN) za jednostkę 1 litr paliwa. Faktura powinna być 
wystawiona w litrach rzeczywistych minus wysokość upustu oferowanego przez 
Wykonawcę w złotych (PLN) za jednostkę 1 litr paliwa. Wysokość upustu pozostaje 
niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy i wynosi ……… zł netto na 1 l 
paliwa. 

13. Wykonawcy będzie przysługiwać wyłącznie wynagrodzenie za faktycznie dostarczony i 
odebrany przedmiot zamówienia.  

14. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku VAT. W 
przypadku zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, 
powiadomić o tym Zamawiającego.  

 
§ 3 

Warunki sprzedaży 
1. Wykonawca zapewni dostawy paliwa do stacji paliw w okresie objętym umową, w 

terminach i ilościach wskazanych przez Zamawiającego, jednak nie dłuższych niż 48 
godzin od daty zamówienia.  

2. Do każdej dostawy gazu Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć aktualne 
świadectwo jakości gazu LPG. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do 
każdej dostawy numer referencyjny SENT – unikatowy identyfikator nadawany 
zgłoszeniu oraz klucz odbierającego do w/w numeru referencyjnego SENT zgodnie z 
ustawą o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów z dnia 9 marca 2017 
r. (Dz.U.2018.2332 t.j. z późn. zm.). W/w dokumenty Wykonawca przekaże 
pracownikowi stacji paliw. Zamawiający dopuszcza przesłanie w/w dokumentów 
drogą elektroniczną w ciągu 4 godzin od dostawy. 

3. Dostawy będą realizowane na zlecenie Zamawiającego złożone w sposób pisemny na 
adres Wykonawcy, telefonicznie na numer tel. ………………………………, faksem na 
numer ……………………….. lub drogą elektroniczną na adres 
…………………………………… . Osobami odpowiedzialnymi za składanie zamówień ze 
strony Zamawiającego będą: Maciej Kudrycki, Wojciech Legun lub Mariusz 
Olesiewicz. Zamówienia będą składane w godzinach 7.30-14.30. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości paliwa. Z tego tytułu 
nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za 
już wydane paliwo. 

5. Dostawy paliwa będą się odbywały do stacji paliw Zamawiającego w godzinach jej 
pracy, zlokalizowanej przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

6. Wykonawca jest zobligowany do każdorazowego informowania Zamawiającego o 
prognozowanych zmianach cen paliwa.  

 
§ 4 

Czas obowiązywania umowy 
1. Umowa zostaje zawarta na okres 10 miesięcy od daty podpisania umowy. 
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2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w 
przypadku utraty przez Wykonawcę koncesji na obrót paliwami ciekłymi lub 
dwukrotnego opóźnienia się w dostawie paliwa do siedziby Zamawiającego. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy składając Wykonawcy odpowiednie 
oświadczenie na piśmie w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W tym wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
 

§ 5 
Kary umowne 

1. Za nieuprawnione odstąpienie/wypowiedzenie umowy lub w przypadku odstąpienia/ 
wypowiedzenia przez Zamawiającego niniejszej umowy z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10 % wartości umowy określonej w § 2 ust. 11. 

2. Za każdorazowe opóźnienie w dostawie przekraczające 24 h, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2,5 % wartości zamówionego paliwa 
(wartość paliwa, będzie obliczona na dzień złożenia zamówienia). 

3. Kary, o których mowa w ust. 1 – 2 niniejszego paragrafu, nie wykluczają się 
wzajemnie. 

4. Zastrzeżenie ww. kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych                    
w Kodeksie Cywilnym w zakresie przekraczającym nałożone kary umowne. 

5. W przypadku powstania szkody z winy Wykonawcy, w związku z realizacją niniejszej 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody na zasadach 
określonych w kodeksie cywilnym. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych i/lub odszkodowania 
o którym mowa w ust 4 i 5 niniejszego paragrafu z wynagrodzeniem należnym 
Wykonawcy. 

7. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia lub jego części 
podwykonawcy lub podwykonawcom, jeżeli zastrzegł to w ofercie. Za działania i 
zaniechania podwykonawcy lub podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za 
własne działania i zaniechania. 

8. Strony oświadczają, iż wysokość zastrzeżonych kar umownych nie jest rażąco 
wygórowana. 

9. W przypadku opóźnienia wynoszącego więcej niż 24 h – oprócz kar umownych 
wskazanych w pkt 2 niniejszego paragrafu - Zamawiający może zakupić na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, zamówioną ilość paliwa (zamówienie zastępcze). Wykonawca, 
zwróci Zamawiającemu różnicę pomiędzy ceną za którą nabył paliwo, a ceną 
oferowaną przez Wykonawcę oraz wszystkie inne koszty jakie poniósł w wyniku 
zamówienia zastępczego. 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej 

formy pod rygorem nieważności. 
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2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikłe z nieprzestrzegania niniejszej umowy rozstrzygnie sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
a) załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do 

SIWZ)   
b) załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 
c) załącznik nr 3- Formularz cenowy (załącznik nr 3 do SIWZ) 
d) załącznik nr 4- Klauzula informacyjna (załącznik nr 7 do SIWZ) 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 
 
 
 
                   WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 do SIWZ  
 
 
Zgodnie z art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 

1) Administratorem danych jest SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89,  
15-874 Białystok; email: sekretariat@wspr.bialystok.pl, tel. 85 663 73 01; 

2) Kontakt do Inspektora Danych Osobowych - e-mail – iod@wspr.bialystok.pl; 
3) Dane są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku, co oznacza w szczególności: 
a) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy, 
b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

4) Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z SP ZOZ WSPR w 
Białymstoku na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa w zakresie ochrony danych osobowych tj. w szczególności podmiotom 
świadczącym usługi informatyczne.; 

5) Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu 
wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy; 

6)  Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do własnych danych, ich sprostowania, 
usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do 
przetwarzania danych; 

7) Wspomniane prawa można zrealizować za pomocą pisemnych wniosków 
znajdujących się na stronie www.pogotowie.bialystok.pl lub w sekretariacie SP 
ZOZ WSPR, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok;  

8) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
9) Podanie danych zawartych w umowie jest niezbędne w związku z jej realizacją; 
10) Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu; 
11) Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki 

fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich 
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami; 

12)  Oświadczam, iż zapoznałem się z ww. informacją, podpisując niniejszą umowę 
akceptuję jej  treść. 

 

 
 
 
 
 
 
 


