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ZAMAWIAJĄCY: 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego                       

w Białymstoku 

15-874 Białystok, ul. Poleska 89 

tel. 85-66-37-301, fax: 85-66-37-302 

Godziny pracy: 7.30- 15.05 od poniedziałku do piątku 

przetargi@wspr.bialystok.pl 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

 

 

TRYB POSTĘPOWANIA:  przetarg nieograniczony powyżej 215 000,00 € 

 

 

 

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA:                  DOSTAWA 

 

 

 

 

NUMER SPRAWY:                              EOP.332.2.23 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ:                          ............................................. 

(data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok, styczeń 2023 roku  

BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO                                              

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w 

Białymstoku 

15-874 Białystok, ul. Poleska 89  

Tel.: 85-66-37-301, fax: 85-66-37-302 

NIP: 542-25-03-045  

Osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamawiającego:  

a)  Katarzyna Zalewska - przetargi@wspr.bialystok.pl; 

b)  Przemysław Grygorowicz - przetargi@wspr.bialystok.pl. 

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: postępowanie o udzielenie zamówienia 

prowadzone będzie przy użyciu Platformy zakupowej https://ezamowienia.gov.pl/ (dalej: Platforma e-

Zamówienia). 

3. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:   

https://ezamowienia.gov.pl/, http://pogotowie.bialystok.pl/   

4. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia  pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ 

5. Oferty w postępowaniu należy przesyłać zgodnie z Rozdziałem XIII SWZ.      

    

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o danych zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 

89, 15-874 Białystok; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: iod@wspr.bialystok.pl tel. 85 663 73 01; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów obowiązującego prawa. Odbiorcami danych będą również podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

7. Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan: 

a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, 

gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku 

może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia); 

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa 

do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników); 

mailto:przetargi@wspr.bialystok.pl
mailto:przetargi@wspr.bialystok.pl
https://ezamowienia.gov.pl/
mailto:iod@wspr.bialystok.pl
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c)  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;   

8.   Jednakże, nie przysługuje Pani/Panu: 

a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

c)  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

9.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania 

tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie 

wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą 

się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.132 

ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej 

dalej Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ". 

2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 1 Pzp. 

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 

ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 

podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

6. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące nabywania dostaw. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem postępowania jest bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego do pojazdów służbowych 

SP ZOZ WSPR w Białymstoku obsługujących Zakłady Pomocy Doraźnej (ZPD), Punkty 

Stacjonowania, jak również znajdujących się w podróżach służbowych na terenie całego kraju oraz 

tankowania w/w paliwa na terenie miasta Białystok, gdy nieczynna jest Stacja Paliw SP ZOZ WSPR w 

Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, szczegółowo wyspecyfikowane w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis 

Przedmiotu Zamówienia. Paliwo musi odpowiadać aktualnie obowiązującym wymaganiom 

jakościowym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw (Dz.U.2022.1315 t.j. z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 

października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680) oraz 

aktualnej Polskiej Normy PN-EN 590 lub równoważny musi być zdatny do użytku zarówno w 

warunkach letnich jak i zimowych. W tym w celu Wykonawca w okresie zimowym, tj. w okresie od 16 

listopada do końca lutego, będzie dysponował olejem napędowym dostosowanym do pory roku, 

spełniającym wymagania w/w rozporządzenia. 
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2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09134100-8 Olej napędowy, 09134220-5 

Paliwo do silników diesla (EN 590) lub równoważnej. 

3. Olej napędowy o kodach: CN 2710 19 43 i 2710 20 11 

4. Zaoferowanie paliwa sprzecznego z wymaganiami określonymi powyżej, jak również 

nieodpowiadającego warunkom opisanym w Załączniku nr 1 do SWZ tj. Opisie Przedmiotu Zamówienia 

skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

5. Projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ jest integralną częścią niniejszej SWZ  i zapisy w nim 

zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.   

6. Podane w formularzu cenowym ilości są wartościami szacunkowymi/prognozowanymi, które w trakcie 

obowiązywania umowy mogą ulec zmniejszeniu w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

Zamawiający gwarantuje, że zakupi nie mniej niż 50% litrów paliwa, określonego w Załączniku nr 3 

Formularz cenowy (dotyczy każdej części oddzielnie).  

7. Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w 

następujących częściach: 

• Część 1 – Bezgotówkowe tankowanie pojazdów w Bielsku Podlaskim  

• Część 2 – Bezgotówkowe tankowanie pojazdów w Dąbrowie Białostockiej  

• Część 3 – Bezgotówkowe tankowanie pojazdów w Hajnówce 

• Część 4 – Bezgotówkowe tankowanie pojazdów w Białymstoku + cała Polska  

• Część 5 – Bezgotówkowe tankowanie do pojazdów  w Łapach 

• Część 6 – Bezgotówkowe tankowanie pojazdów w Mońkach 

• Część 7 – Bezgotówkowe tankowanie pojazdów w Siemiatyczach 

• Część 8 – Bezgotówkowe tankowanie pojazdów w Sokółce 

• Część 9 – Bezgotówkowe tankowanie pojazdów w Drohiczynie 

• Część 10 – Bezgotówkowe tankowanie  pojazdów w Suchowoli 

• Część 11 – Bezgotówkowe tankowanie  pojazdów w Brańsku 

8. Liczba części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę nie jest ograniczona. 

9. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie 

może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp. 

12. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w 

art. 95 ustawy Pzp: Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

13. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego Wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza 

składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie 

przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: 99 ust. 5 Pzp. 

14. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne lub 

systemy referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust 3 Pzp, należy to 

traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są 

rozwiązania równoważne. Zamawiający nie odrzuci oferty za brak zgodności z wyżej wymienionymi pod 

warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków 

dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w 

opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: 101 ust. 5 Pzp. 

15. Na podstawie art. 100 ustawy Pzp nie uwzględnia się w Opisie Przedmiotu Zamówienia wymagań w 

zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich 

użytkowników ze względu na charakter zamówienia 
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V. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). W 

takim przypadku, zgodnie z art. 463 Pzp, umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia.  

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 

podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie zamówienia. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony.  

2. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie, w miarę zapotrzebowania przez okres 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy.  

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach 

określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 

postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów: 

 tj. posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi typu ON, wydaną przez Prezesa Urzędu 

Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne 

(Dz.U.2022.1385 t.j. z późn.zm.) 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy 

gwarancyjnej w wysokości (minimum):  

W Części 1 – 140 000,00 zł 

W Części 2 – 50 000,00 zł 

W Części 3 – 90 000,00 zł 

W Części 4 – 25 000,00 zł 

W Części 5 – 40 000,00 zł 

W Części 6 – 20 000,00 zł 

W Części 7 – 70 000,00 zł 

W Części 8 – 120 000,00 zł 

W Części 9 – 20 000,00 zł 

W Części 10 – 50 000,00 zł 

W Części 11 – 10 000,00 zł 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
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3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w 

odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie 

warunku przez Wykonawców (jeżeli dotyczy). 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 

zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 

którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1)  w art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz.U.2022.835); 

2) w art. 108 ust. 1 Pzp;  

3) w art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, 

którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

4) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE 

nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w 

sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku 

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 

2. Wykluczenie Wykonawcy może nastąpić na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykluczenie w okolicznościach, o których mowa w ust 1 pkt 2) i 3) następuje na okres wyliczony 

zgodnie z art. 111 Pzp. Wykluczenie w okolicznościach, o których mowa w ust 1 pkt 1) następuje na 

okres trwania tych okoliczności.   

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, i 5 Pzp 

lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w 

art. 110 ust. 2 Pzp.  

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 3 Pzp, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3) Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli 

wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne (Podstawa prawna: art. 109 ust 3 Pzp). 

 

IX. OŚWIADCZENIA, WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ 

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie 

Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), 

stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 

2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 

Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Ponadto Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z 

ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 5K Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 
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Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835) - wg załącznika 

nr 11. 

2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD 

można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-

regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie 

ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem:  https://espd.uzp.gov.pl/ . W tym celu przygotowany 

przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml, 

stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz 

postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić elektroniczny formularz ESPD. 

3. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone w SWZ wymagania w części 4, 

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj.: 

- wykazu min. 50 stacji paliw na terenie całego kraju, na których będzie możliwe bezgotówkowe 

tankowanie pojazdów służbowych SP ZOZ WSPR w Białymstoku. 

4. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 

dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie. 

5. Postanowienia pkt. 4 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu 

zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia 

przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia 

postepowania.  

6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień 

złożenia, podmiotowych środków dowodowych: 

1) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), 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 – załącznik nr 7 do SWZ; 

2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 

Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych we wzorze oświadczenia stanowiącego Załącznik 

nr 6 do SWZ.  

4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych 

w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

5)  dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy 

gwarancyjnej tego ubezpieczenia w wysokości co najmniej: 

W Części 1 – 140 000,00 zł 

W Części 2 – 50 000,00 zł 

W Części 3 – 90 000,00 zł 

W Części 4 – 25 000,00 zł 

W Części 5 – 40 000,00 zł 

W Części 6 – 20 000,00 zł 

W Części 7 – 70 000,00 zł 

W Części 8 – 120 000,00 zł 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://espd.uzp.gov.pl/
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W Części 9 – 20 000,00 zł 

W Części 10 – 50 000,00 zł 

W Części 11 – 10 000,00 zł  

6)  aktualną koncesję na obrót Olejem Napędowym zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Energetyczne 

(Dz.U. 2022.1385 t.j. z późn. zm.);  

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 

likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z 

wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

2) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt  4 , składa informację z odpowiedniego rejestru, 

takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 

wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.  

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa w ust. 6, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych 

w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 

złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 6. 

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 

posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

10. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; 

zwanym dalej „r.p.ś.d.”) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej „r.d.e.”). 

 

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. 

2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w 

ust.1: 

1) 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 lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający tą okoliczność; 

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
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Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

3) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który 

polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten 

nie ponosi winy. 

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie 

może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów 

udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby. 

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów 

podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca: 

1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 

Wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ; 

2) składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotyczący tych 

podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C ESPD (Informacje na temat polegania na 

zdolności innych podmiotów). 

 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  albo do reprezentowania i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci 

elektronicznej elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez notariusza. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski 

Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym 

oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które 

dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. 

 

XII. 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. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy e-Zamówienia  pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ 

https://ezamowienia.gov.pl/
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2. Zarejestrowanie na platformie e-Zamówienia oraz korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest 

bezpłatne.   

3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku 

postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-

148610-ffb28a33-91a7-11ed-94da-6ae0fe5e7159. Postępowanie można wyszukać również ze strony 

głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”) – identyfikator 

postępowania: ocds-148610-ffb28a33-91a7-11ed-94da-6ae0fe5e7159. 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać 

aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje 

na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-

Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej 

https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.  

5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta 

na Platformie e-Zamówienia ani logowania.  

6. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem 

wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w 

ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 344). 

7. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych. Zamawiający w szczególności preferuje 

następujące formaty plików: .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie (Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia - ESPD), o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, 

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym). 

8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w ust 7, przekazywane w postępowaniu, 

sporządza się w postaci elektronicznej:  

a)  w formatach danych zgodnie z ust. 7, lub 

b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub „Formularza do komunikacji). 

9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za 

pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do 

komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności 

przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do 

komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj 

załącznik”). 

10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga 

posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-

Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań 

dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na 

Platformie e-Zamówienia. 

11.  Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po 

zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.  

12.  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 

150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).  

13.  Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy 

e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-

Zamówienia.  
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14.  W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-

Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 

(32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej 

https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.  

15.  Zamawiający  może  również  komunikować  się  z Wykonawcami za  pomocą  poczty elektronicznej 

na adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej  

nie dotyczy składania ofert w tym ESPD oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 PZP. 

Składanie ofert odbywa się w sposób określony w rozdziale XIII.  

16. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie.  

17. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o 

których mowa w art. 94 ust. 2 PZP, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo 

przekazuje się w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub 

elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. 

18. Po podpisaniu plików, a przed ich załączeniem na Platformę e-Zamówienia zaleca się dokonanie 

weryfikacji kompletności i poprawności wszystkich złożonych podpisów (w szczególności gdy 

dokument był podpisywany przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu różnych podpisów). W 

przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie na 

Platformę e-Zamówienia odpowiedniej pary plików, tj. pliku podpisywanego oraz pliku zawierającego 

podpis. 

19. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ  

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek 

należy przesłać na adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl lub za pośrednictwem Platformy e-

Zamówienia w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) zgodnie z pkt 9. Zamawiający 

prosi o przekazanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas na udzielenie wyjaśnień. 

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem  terminu składania ofert. 

3) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 2) przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

4) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 

w pkt 2) 

5)  W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął  w terminie , o którym mowa w pkt 

2),  Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 

składania ofert.  

6)   Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże 

Wykonawcom, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. 

20. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na Platformie e-Zamówienia.  

21. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  

22. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian 

SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego. 

mailto:przetargi@wspr.bialystok.pl
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23. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców 

dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 

24. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie 

informacji na Platformie e-Zamówienia oraz zamieszcza w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.  

25. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 

czytelny. 

3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

4. Wykonawca przygotowuje ofertę na „Formularzu ofertowym” udostępnionym przez 

Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia jako załącznik do SWZ i zamieszczonego w 

podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.  

5. Wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, 

uzupełnić danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera 

użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego. 

6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie 

postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system 

prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym 

znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. 

7. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu 

(„Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w 

ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z 

ofertą. 

8. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w 

celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie 

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty 

przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 

9. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o 

tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym 

Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne 

są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 

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

11. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę 

w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.  

12. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.  

13. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

14. Ofertę sporządza się na Formularzu Ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego na Platformie e-

Zamówienia jako Załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający nie stworzył na potrzeby niniejszego 

postępowania formularza interaktywnego. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o którym mowa w 

Rozdziale IX ust. 1 SWZ - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ; 

2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ – zgodnie z Załącznikiem 

nr 5 do SWZ  (jeżeli   dotyczy); 
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3) formularz cenowy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ; 

4) Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia- 

Załącznik nr 11 do SWZ; 

4) przedmiotowe środki dowodowe opisane w rozdziale IX ust 3 SWZ, tj. wykaz min. 50 stacji paliw na 

terenie całego kraju, na których będzie możliwe bezgotówkowe tankowanie pojazdów służbowych SP 

ZOZ WSPR w Białymstoku – dotyczy wyłącznie części 4 - Białystok i cała Polska. 

5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli 

dotyczy).  

6) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji). 

15.  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 

wzorami. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod 

warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. 

16.  Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 

złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 

udziału w postępowaniu. 

17.  Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy; w sprawie dokumentów, 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

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. 

4. 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. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca składający ofertę w postępowaniu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 

W Części 1 – 2 800 zł; 

W Części 2 – 1 100 zł; 

W Części 3 – 1 900 zł; 
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W Części 4 – 560 zł; 

W Części 5 – 930 zł; 

W Części 6 – 460 zł; 

W Części 7 –  1 500 zł; 

W Części 8 – 2 400 zł; 

W Części 9 – 590 zł; 

W Części 10 – 1 100 zł; 

W Części 11 – 220 zł. 

2. Wadium może być wniesione w: 

• pieniądzu, 

• gwarancjach bankowych, 

• gwarancjach ubezpieczeniowych,  

• poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

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 bezgotówkowe tankowanie pojazdów służbowych SP ZOZ WSPR 

w Białymstoku" 

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, 

6. Na dokumencie będącym formą wadium dołączonym do oferty musi być wyraźnie określony przedmiot, 

którego wadium dotyczy „Wadium - przetarg na bezgotówkowe tankowanie pojazdów służbowych SP ZOZ 

WSPR w Białymstoku". 

7. W związku z wnoszeniem wadium za pośrednictwem platformy e-Zamówienia oraz wniesienia wadium 

w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej – z 

zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. 

wystawcę gwarancji/ poręczyciela.   

8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca 

wadium Wykonawcy: 

1)  który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

2)  którego oferta została odrzucona; 

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza; 

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność 

unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 8 powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z 

Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w 

dziale XXII niniejszej SWZ. 

10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu 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. 

11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi 

lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 

gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, 

jeżeli: 
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1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub 

przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub 

art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub 

oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach  określonych w 

ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, do dnia 20.05.2023 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o 

którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o 

którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to 

możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

XVII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 20.02.2023 r. do godziny 09:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2023 r. o godzinie 10:00 

3. Otwarcie  ofert  następuje  przy użyciu platformy e-Zamówienia.   

4.  W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 

przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z 

platformy E-zamówienia przed skorzystaniem przez niego z udostępnionego serwisu do złożenia oferty. 

6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania 

informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

Dotyczy wszystkich części: 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w 

kryteriach: 
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Kryterium oceny ofert Waga (%) Uwagi: 

A. 

Łączna cena 

ofertowa brutto 

(bez upustu) 

60% 
 

B. Upust (rabat) 30% 

Zamawiający będzie punktował jako kryterium oceny ofert upust (rabat) 

liczony: Największa wartość – 30 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. 

Wartość upustu wyrażona ma być w procentach (%). 

C. 

Otwarcie 

całodobowe 

Stacji paliw, w tym 

w niedziele i święta 

10% 

Z uwagi na specyfikę realizowanych zadań, Zamawiający będzie 

punktował jako kryterium oceny ofert Stacje Paliw pracujące w systemie 

całodobowym w tym w niedziele i święta. 

Stacja pracująca całodobowo, w tym w niedziele i święta – 10 pkt. 

Inne godziny otwarcia – 0 pkt. 

RAZEM: 100%   

 

Sposób dokonywania oceny: 

1. Dla kryterium A. łączna cena ofertowa brutto (bez upustu) - przyjmuje się skalę punktową od 0 do 60 

punktów. Dla kryterium - Łączna cena ofertowa brutto (bez upustu), dla którego wartość minimalna jest 

najkorzystniejsza - ilość punktów będzie obliczona wg wzoru: 

 

                   Najniższa cena ofertowa brutto (bez upustu)  

A = ……………………………………………………………..x 60 

                                   Cena brutto oferty badanej 

 

gdzie: A - ilość punktów jaką otrzyma dany Wykonawca za kryterium Łączna cena ofertowa brutto bez 

upustu. 

 

2. Dla kryterium B. Upust (rabat) - przyjmuje się skalę punktową od 0 do 30 punktów. Wykonawca 

składając ofertę deklaruje udzielenie upustu (rabatu) liczonego: Największa wartość – 30 pkt. pozostałe 

wg wzoru: 

 

                        Wielkość upustu z oferty ocenianej 

B = ……………………………………………………………..x 30 

                              Najwyższy oferowany upust 

 

Wartość upustu wyrażona ma być w procentach (%). 

 

3. Dla kryterium C. Otwarcie całodobowe Stacji paliw, w tym w niedziele i święta - przyjmuje się skalę 

punktową 0 i 10 punktów. Wykonawca składając ofertę deklaruje, że Stacja Paliw pracujące lub nie 

pracuje w systemie całodobowym w tym w niedziele i święta. 

 

Stacja pracująca całodobowo w tym w niedziele i święta – TAK - 10 pkt. 

Inne godziny otwarcia Stacji Wykonawcy nie pracuje całodobowo w tym w niedziele i święta – NIE - 0 pkt. 

 

Ogólna liczba punktów jaką uzyska badana oferta (K) będzie obliczona wg wzoru: 

 

K = A+B+C 

 

4. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia 

Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i 

uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta 
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zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą 

uzyskanych punktów. 

6. Jeśli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą 

ceną. 

7. 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. 

8. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

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

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

ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

10. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera 

ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

11. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający  zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 Pzp. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w 

postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 

ofercie. 

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp. 

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
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1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu 

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

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. 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; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 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. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na 

stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 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. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie 

stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 

„sądem zamówień publicznych”. 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby 

lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie 

jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy  

Załącznik nr 4 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml oraz *.pdf 

(załączony w oddzielnym pliku) 

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 Pzp 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 

Załącznik nr 8 – Projekt Umowy 
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Załącznik nr 9 – Klauzula RODO 

Załącznik nr 10 – Zamawiający informuje, iż Załącznikiem nr 10 do SWZ jest Umowa przetwarzania danych 

osobowych. Zamawiający informuje, iż odstąpi od zawierania z Wykonawcą umowy powierzenia danych 

osobowych w sytuacji gdy przy realizacji umowy Wykonawca nie będzie przetwarzał danych osobowych 

pracowników SP ZOZ WSPR w Białymstoku. W takiej sytuacji dopuszcza dodanie do umowy głównej 

klauzuli informacyjnej przekazanej przez Wykonawcę. Powyższe nastąpi po wyłonieniu Wykonawcy w 

postępowaniu. 

Załącznik nr 11 – Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia 
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Załącznik nr 1 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Prognozowana ilość paliwa do zakupienia w okresie 12 miesięcy: 88 400* ON. Szacowana ilość paliwa 

dla poszczególnych części jest określona w załączniku nr 3 do SWZ - Formularz cenowy. 

 

Oferowane Zamawiającemu paliwa muszą spełniać określone aktualnymi przepisami prawa normy i 

wymagania jakościowe dla paliw ciekłych. 

 

Część 1 - Tankowanie ON do pojazdów w Bielsku Podlaskim usytuowanie - teren miasta Bielsk Podlaski 

(odległość od siedziby ZPD przy ul. Rejonowej 11, 17-100 Bielsk Podl. - max. 5 km) 

• sposób płacenia i rozliczania się - bezgotówkowe, przelew, faktura VAT. 

• godziny otwarcia min. - od 7.00 do 20.00 w dni powszednie, od 8.00 do 15.00 w dni świąteczne. 

 

Część 2 - Tankowanie ON do pojazdów w Dąbrowie Białostockiej  

• usytuowanie - teren miasta Dąbrowa Białostocka (odległość od siedziby Podstacji przy 

      ul. Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Bst.  - max. 5 km) 

• sposób płacenia i rozliczania się - bezgotówkowe, przelew, faktura VAT. 

• godziny otwarcia min. - od 7.00 do 20.00 w dni powszednie, od 7.00 do 15.00 w dni świąteczne. 

 

Część 3 -  Tankowanie ON do pojazdów w Hajnówce 

• usytuowanie - teren miasta Hajnówka (odległość od siedziby Terenowego Oddziału Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 7, 17-200 Hajnówka – max. 

5 km) 

• sposób płacenia i rozliczania się - bezgotówkowe, przelew, faktura VAT. 

• godziny otwarcia min. - od 7.00 do 20.00 w dni powszednie, od 8.00 do 15.00 w dni świąteczne. 

 

Część 4 -  Tankowanie ON do pojazdów w Białymstoku + cała Polska  

• usytuowanie - teren miasta Białegostoku + cała Polska (min. 50 stacji na terenie całego kraju w tym co 

najmniej 1 stacja paliw lokalizowana na terenie m. Białystok) 

• sposób płacenia i rozliczania się - bezgotówkowe, przelew, faktura VAT. 

• godziny otwarcia min. - od 7.00 do 20.00 w dni powszednie, od 8.00 do 15.00 w dni świąteczne. 

 

Część 5 – Tankowanie ON do pojazdów  w Łapach 

• usytuowanie - teren miasta Łapy (odległość od siedziby Podstacji przy ul. Cmentarnej 28,  

      18-100 Łapy – max. 5 km) 

• sposób płacenia i rozliczania się - bezgotówkowe, przelew, faktura VAT. 

• godziny otwarcia min. - od 7.00 do 20.00 w dni powszednie, od 8.00 do 15.00 w dni świąteczne. 

 

Część 6 - Tankowanie ON do pojazdów w Mońkach 

• usytuowanie - teren miasta Mońki (odległość od siedziby ZPD przy ul. Wojska Polskiego 56,     

      19-100 Mońki - max. 5 km) 

• sposób płacenia i rozliczania się - bezgotówkowe, przelew, faktura VAT.  

• godziny otwarcia min. - od 7.00 do 20.00 w dni powszednie, od 8.00 do 15.00 w dni świąteczne. 

 

Część 7 -  Tankowanie ON do pojazdów w Siemiatyczach 

• usytuowanie - teren miasta Siemiatycze (odległość od siedziby ZPD przy ul. Szpitalnej 8,     

      17-300 Siemiatycze - max. 5 km) 

• sposób płacenia i rozliczania się - bezgotówkowe, przelew, faktura VAT.  

• godziny otwarcia min. - od 7.00 do 20.00 w dni powszednie, od 8.00 do 15.00 w dni świąteczne.  
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Część 8 -  Tankowanie On do pojazdów w Sokółce 

• usytuowanie - teren miasta Sokółka (odległość od siedziby ZPD przy ul. Pocztowej 1,  

      16-100 Sokółka - max. 5 km) 

• sposób płacenia i rozliczania się - bezgotówkowe, przelew, faktura VAT.  

• godziny otwarcia min- od 7.00 do 20.00 w dni powszednie, od 8.00 do 15.00 w dni świąteczne. 

 

Część 9 -  Tankowanie ON do pojazdów w Drohiczynie 

• usytuowanie - teren miasta Drohiczyn (odległość od siedziby Podstacji przy ul. Warszawskiej  

      12, 17-312 Drohiczyn - max. 5 km) 

• sposób płacenia i rozliczania się - bezgotówkowe, przelew, faktura VAT.  

• godziny otwarcia min. - od 7.00 do 20.00 w dni powszednie, od 7.00 do 15.00 w dni świąteczne. 

 

Część 10 – Tankowanie ON do pojazdów w Suchowoli 

• usytuowanie - teren m. Suchowola (odległość od siedziby Podstacji przy ul. Goniądzkiej 19,    

      16-150 Suchowola - max. 5 km) 

• sposób płacenia i rozliczania się - bezgotówkowe, przelew, faktura VAT. 

• godziny otwarcia min. - od 7.00 do 20.00 w dni powszednie, od 8.00 do 15.00 w dni świąteczne. 

 

Część 11 - Tankowanie ON do  pojazdów w Brańsku 

•    usytuowanie - teren miasta Brańsk (odległość od siedziby Podstacji przy ul. Jana Pawła II 10,  

     17-120 Brańsk - max. 5 km) 

•     sposób płacenia i rozliczania się - bezgotówkowe, przelew, faktura VAT. 

•    godziny otwarcia min. - od 7.00 do 19.00 w dni powszednie, od 8.00 do 15.00 w dni świąteczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - Dotyczy całości zamówienia 
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Załącznik nr 2 do SWZ – FORMULARZ OFERTOWY  

 

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

/Nazwa i adres Wykonawcy/                                                                                /miejscowość i data/ 

 

Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy:  …………………………… 

 

OFERTA 

Do  

SP ZOZ WSPR   

w Białymstoku 

Kategoria przedsiębiorstwa:  mikro/ małe / średnie / inne*  

przedsiębiorstwo mikro - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR 

przedsiębiorstwo małe - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub 

całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR         

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 

 

Adres email do kontaktów z Wykonawcą: .......................................……………………. 

 

Adres skrzynki ePUAP do kontaktów z Wykonawcą: .............................………………. 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na bezgotówkowe tankowanie pojazdów służbowych SP ZOZ WSPR w Białymstoku 

(EOP.332.2.23) oświadczamy, że oferujemy wykonanie zamówienia: 

1. 

W części 1 (Bielsk Podlaski) 

 Łączna cena ofertowa brutto (bez upustu) ……………………… zł netto (słownie: …………………. 

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

……………………………………………….………………………………….………..…..………………...),  

w tym ……. % VAT.  

 

Użyta do wyceny oferty cena jednostkowa paliwa ON obowiązywała w dniu 13 lutego 2023r. na stacji paliw 

zlokalizowanej w ............................... przy ul. …............................................ W przypadku udzielenia 

zamówienia tankowanie środków transportu będzie odbywać się na w/w Stacji. 

 

Jednocześnie w części 1 oferujemy: 

 Stały upust dla ON – ........ %  

____________________________________________ 

 

W części 2 (Dąbrowa Białostocka) 

 Łączna cena ofertowa brutto (bez upustu) ……………………… zł netto (słownie: …………………. 

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

……………………………………………….………………………………….………..…..………………...),  

w tym ……. % VAT.  

 

Użyta do wyceny oferty cena jednostkowa paliwa ON obowiązywała w dniu 13 lutego 2023r. na stacji paliw 

zlokalizowanej w ............................... przy ul. …............................................ W przypadku udzielenia 

zamówienia tankowanie środków transportu będzie odbywać się na w/w Stacji. 
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Jednocześnie w części 2 oferujemy: 

 Stały upust dla ON – ........ %  

___________________________________________ 

 

W części 3 (Hajnówce) 

 Łączna cena ofertowa brutto (bez upustu) ……………………… zł netto (słownie: …………………. 

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

……………………………………………….………………………………….………..…..………………...),  

w tym ……. % VAT.  

 

Użyta do wyceny oferty cena jednostkowa paliwa ON obowiązywała w dniu 13 lutego 2023r. na stacji paliw 

zlokalizowanej w ............................... przy ul. …............................................ W przypadku udzielenia 

zamówienia tankowanie środków transportu będzie odbywać się na w/w Stacji. 

 

Jednocześnie w części 3 oferujemy: 

 Stały upust dla ON – ........ %  

____________________________________________ 

 

W części 4 (Białystok + cała Polska)  

 Łączna cena ofertowa brutto (bez upustu) ……………………… zł netto (słownie: …………………. 

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

……………………………………………….………………………………….………..…..………………...),  

w tym ……. % VAT.  

 

Użyta do wyceny oferty cena jednostkowa paliwa ON obowiązywała w dniu 13 lutego 2023r. na stacji paliw 

zlokalizowanej w Białymstoku ............................... przy ul. …............................................ W przypadku 

udzielenia zamówienia tankowanie środków transportu będzie odbywać się m. in. na w/w Stacji.  

 

Jednocześnie w części 4 oferujemy: 

 Stały upust dla ON – ........ %  

 

Jednocześnie posiadam min. 50 stacji na terenie całego kraju TAK/NIE * (niepotrzebne skreślić) 

Do oferty dołączamy wykaz min. 50 stacji paliw  na terenie całej Polski, na których będzie możliwe 

bezgotówkowe tankowanie pojazdów służbowych SP ZOZ WSPR w Białymstoku. 

_________________________________________ 

 

W części 5 (Łapy) 

 Łączna cena ofertowa brutto (bez upustu) ……………………… zł netto (słownie: …………………. 

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

……………………………………………….………………………………….………..…..………………...),  

w tym ……. % VAT.  

 

Użyta do wyceny oferty cena jednostkowa paliwa ON obowiązywała w dniu 13 lutego 2023r. na stacji paliw 

zlokalizowanej w ............................... przy ul. …............................................ W przypadku udzielenia 

zamówienia tankowanie środków transportu będzie odbywać się na w/w Stacji. 

 

Jednocześnie w części 5 oferujemy: 

 Stały upust dla ON – ........ %  

__________________________________________ 
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W części 6 (Mońki) 

 Łączna cena ofertowa brutto (bez upustu) ……………………… zł netto (słownie: …………………. 

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

……………………………………………….………………………………….………..…..………………...),  

w tym ……. % VAT.  

 

Użyta do wyceny oferty cena jednostkowa paliwa ON obowiązywała w dniu 13 lutego 2023r. na stacji paliw 

zlokalizowanej w ............................... przy ul. …............................................ W przypadku udzielenia 

zamówienia tankowanie środków transportu będzie odbywać się na w/w Stacji. 

 

Jednocześnie w części 6 oferujemy: 

 Stały upust dla ON – ........ %  

 

 

W części 7 (Siemiatycze) 

 Łączna cena ofertowa brutto (bez upustu) ……………………… zł netto (słownie: …………………. 

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

……………………………………………….………………………………….………..…..………………...),  

w tym ……. % VAT.  

 

Użyta do wyceny oferty cena jednostkowa paliwa ON obowiązywała w dniu 13 lutego 2023r. na stacji paliw 

zlokalizowanej w ............................... przy ul. …............................................ W przypadku udzielenia 

zamówienia tankowanie środków transportu będzie odbywać się na w/w Stacji. 

 

Jednocześnie w części 7 oferujemy: 

 Stały upust dla ON – ........ %  

____________________________________________ 

 

W części 8 (Sokółka) 

 Łączna cena ofertowa brutto (bez upustu) ……………………… zł netto (słownie: …………………. 

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

……………………………………………….………………………………….………..…..………………...),  

w tym ……. % VAT.  

 

Użyta do wyceny oferty cena jednostkowa paliwa ON obowiązywała w dniu 13 lutego 2023r. na stacji paliw 

zlokalizowanej w ............................... przy ul. …............................................ W przypadku udzielenia 

zamówienia tankowanie środków transportu będzie odbywać się na w/w Stacji. 

 

Jednocześnie w części 8 oferujemy: 

 Stały upust dla ON – ........ %  

____________________________________________ 

 

W części 9 (Drohiczyn) 

 Łączna cena ofertowa brutto (bez upustu) ……………………… zł netto (słownie: …………………. 

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

……………………………………………….………………………………….………..…..………………...),  

w tym ……. % VAT.  
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Użyta do wyceny oferty cena jednostkowa paliwa ON obowiązywała w dniu 13 lutego 2023r. na stacji paliw 

zlokalizowanej w ............................... przy ul. …............................................ W przypadku udzielenia 

zamówienia tankowanie środków transportu będzie odbywać się na w/w Stacji. 

 

Jednocześnie w części 9 oferujemy: 

 Stały upust dla ON – ........ %  

____________________________________________ 

 

W części 10 (Suchowola) 

 Łączna cena ofertowa brutto (bez upustu) ……………………… zł netto (słownie: …………………. 

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

……………………………………………….………………………………….………..…..………………...),  

w tym ……. % VAT.  

 

Użyta do wyceny oferty cena jednostkowa paliwa ON obowiązywała w dniu 13 lutego 2023r. na stacji paliw 

zlokalizowanej w ............................... przy ul. …............................................ W przypadku udzielenia 

zamówienia tankowanie środków transportu będzie odbywać się na w/w Stacji. 

 

Jednocześnie w części 10 oferujemy: 

 Stały upust dla ON – ........ % 

____________________________________________ 

 

W części 11 (Brańsk) 

 Łączna cena ofertowa brutto (bez upustu) ……………………… zł netto (słownie: …………………. 

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

……………………………………………….………………………………….………..…..………………...),  

w tym ……. % VAT.  

 

Użyta do wyceny oferty cena jednostkowa paliwa ON obowiązywała w dniu 13 lutego 2023r. na stacji paliw 

zlokalizowanej w ............................... przy ul. …............................................ W przypadku udzielenia 

zamówienia tankowanie środków transportu będzie odbywać się na w/w Stacji. 

 

Jednocześnie w części 11 oferujemy: 

 Stały upust dla ON – ........ %  

 

2. Oświadczamy, iż wyżej wskazane przez nas w Części …….................... stacje paliw pracują minimum 

w godzinach wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej SWZ, 

tym samym potwierdzam spełnienie stawianych wymagań - TAK/NIE (niewłaściwe skreślić lub 

właściwe zaznaczyć w kółku) 

3. Oświadczamy, iż wyżej wskazane przez nas w Części …….................... stacje paliw pracują w systemie 

całodobowym, w tym w również niedziele i święta - TAK/NIE (niewłaściwe skreślić lub właściwe 

zaznaczyć w kółku) (Uwaga parametr punktowany, niewymagany)  

4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany 

statusu VAT Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tym Zamawiającego. 

5. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

6. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 225 

ust. 2 Pzp. - 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 
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do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty 

podatku*:………………………………………………………………  

7. Zapoznaliśmy się z treścią SWZ (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

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

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

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

9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ. 

10. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

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

12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty***: 

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

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

c) ................................................................................. 

d) ................................................................................. 

13. 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. 

14. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, proszę o jego zwrot na rachunek bankowy: 

     z którego nastąpiła wpłata wadium 

     inny niż ten, z którego nastąpiła wpłata wadium, tj.: ……………………………………………………… 

       nazwa banku: ………………………………………………………………………………………………. 

     nie dotyczy 

(niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

                       

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 RODO 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.   

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. 

 

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym- podpis osoby upoważnionej do 

reprezentacji Wykonawcy. 

 

Uwaga: 

* niepotrzebne skreślić  

** jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego punktu lub wpisuje 

formułę np. „nie dotyczy”, 

***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 
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Załącznik nr 3 do SWZ – FORMULARZ CENOWY  

 

Rodzaj 

Paliwa 

Ilość 

paliwa 

(litry) 

Cena netto 

1litra paliwa 

obowiązując

a w dniu 

13.02.23r. 

 

 

Stawka 

VAT (%) 

Cena brutto  

1 litra 

paliwa 

obowiązując

a w dniu 

13.02.23r. 

Stały 

upust          

w % 

 

Cena 

brutto  

1 litra 

paliwa  

po 

upuście
 

 

Wartość 

netto 

paliwa 

Kol.3x kol. 

2 

 

Wartość brutto 

paliwa  

(kol.8 x kol.4) + 

kol.8 

 

Wartość netto 

paliwa po upuście 

kol.8-(kol.6 x 

kol.8) 

Wartość brutto 

paliwa po upuście 

(kol.10 x kol. 4)  

+ kol. 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Część 1 – Bezgotówkowe tankowanie pojazdów w Bielsku Podlaskim 

ON 18 250          

  RAZEM     

Cześć 2 – Bezgotówkowe tankowanie pojazdów  w Dąbrowie Białostockiej 

ON 6 950          

  RAZEM     

Cześć 3 – Bezgotówkowe tankowanie pojazdów w Hajnówce 

ON 12 750          

  RAZEM     

Cześć 4 – Bezgotówkowe tankowanie pojazdów w Białymstoku + cała Polska 

ON 3 650          

  RAZEM     

Cześć 5 – Bezgotówkowe tankowanie pojazdów  w Łapach 

ON 6 050          
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  RAZEM     

Cześć 6 – Bezgotówkowe tankowanie pojazdów w Mońkach 

ON 3 000          

  RAZEM     

Cześć 7 – Bezgotówkowe tankowanie pojazdów  w Siemiatyczach 

ON 9 850          

  RAZEM     

Cześć 8 – Bezgotówkowe tankowanie pojazdów w Sokółce 

ON 15 650          

  RAZEM     

Cześć 9 – Bezgotówkowe tankowanie ON pojazdów w  Drohiczynie 

ON 3 850          

  RAZEM     

Cześć 10 – Bezgotówkowe tankowanie pojazdów w Suchowoli 

ON 6 950          

Cześć 11 – Bezgotówkowe tankowanie pojazdów w Brańsku 

ON 1 450          

  RAZEM     

 

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 
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Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym- podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
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Załącznik nr 5 do SWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 

Wykonawcy 

 

 

„BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH  

SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU” 

EOP.332.2.23 

 

……………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)  

……………………………………………………………………………. 

(adres podmiotu) 

……………………………………………………………………………. 

(tel./faks, e-mail) 

 

 

Stosownie do art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r- Prawo zamówień publicznych, zobowiązuję się 

do oddania do dyspozycji na rzecz wykonawcy tj. 

 

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

(nazwa Wykonawcy) 

 

niezbędnych zasobów w zakresie:  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(należy podać okres na jaki zasób będzie udostępniony) 

 

 

……………………………dnia ……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym- podpis 

osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy. 
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Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w  oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

WYKONAWCA: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………                            

/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/ 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH SP ZOZ WSPR  

W BIAŁYMSTOKU 

EOP.332.2.23 

 

Oświadczam/(-my) 

 

że w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy*,  

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy**,  

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

moje/(nasze) oświadczenie złożone w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia jest nadal aktualne. 

 

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

                   miejscowość i data                                                                       

 

 

 

 

 

* dotyczy orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego 

** dotyczy zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym- podpis 

osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy. 
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Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 

 

Składając ofertę do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Białymstoku w postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na BEZGOTÓWKOWE 

TANKOWANIE POJAZDÓW SŁUŻBOBOWYCH SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU, EOP.332.2.23, 

działając w imieniu i na rzecz:  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

(nazwa wykonawcy/wykonawców) 

zwanego/ych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, informuję/my, iż Wykonawca*: 

 

Oświadczamy/(-my): 

 

 o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5    

        ustawy Pzp*; 

 

 o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy  

        Pzp*; 

 

- wobec następujących wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postepowaniu:  

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

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

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

 

- wskazuję, że przygotowaliśmy ofertę niezależnie od siebie, na potwierdzenie czego załączam następujące 

dokumenty** 

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

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

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

 

 

*  zaznaczyć właściwą odpowiedź lub niewłaściwe odpowiedzi skreślić 

** Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 5, jeżeli udowodni 

Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust 2 Pzp. Zamawiający ocenia, czy podjęte 

przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę. 

 

 

 

………………………………………….dnia ………………………………….. 
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Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym- podpis 

osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy. 

Załącznik nr 8 do SWZ – Projekt umowy 

 

UMOWA NR EOP.332.2.23 cz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11* - 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 dalej „Zamawiającym”  

a 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

reprezentowanym przez:  

……………………………………………. 

…………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania nr EOP.332.2.23 o udzielenie zamówienia 

publicznego została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest bezgotówkowe, sukcesywne tankowanie oleju napędowego do pojazdów 

służbowych SP ZOZ WSPR w Białymstoku. Maksymalna ilość paliwa (w litrach) objęta umową wynosi: 

Część 1* 
Bezgotówkowe tankowanie pojazdów 

w Bielsku Podlaskim 
ON 18 250 

Część 2* 
Bezgotówkowe tankowanie pojazdów 

w Dąbrowie Białostockiej 
ON 6 950 

Część 3* 
Bezgotówkowe tankowanie pojazdów 

w Hajnówce 
ON 12 750 

Część 4* 
Bezgotówkowe tankowanie pojazdów 

w Białymstoku + cała Polska 
ON 3 650 

Część 5* 
Bezgotówkowe tankowanie pojazdów 

w Łapach 
ON 6 050 

Część 6* 
Bezgotówkowe tankowanie pojazdów 

w Mońkach 
ON 3 000 

Część 7* 
Bezgotówkowe tankowanie pojazdów 

w Siemiatyczach 
ON 9 850 
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Część 8* 
Bezgotówkowe tankowanie pojazdów 

w Sokółce 
ON 15 650 

Część 9* 
Bezgotówkowe tankowanie pojazdów 

w Drohiczynie   
ON 3 850 

Część 10* 
Bezgotówkowe tankowanie pojazdów 

w Suchowoli 
ON 6 950 

Część 11* 
Bezgotówkowe tankowanie pojazdów 

w Brańsku 
ON 1 450 

 

2. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 3, zastrzega sobie prawo tankowania mniejszych ilości paliwa niż 

wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu. W przypadku zatankowania mniejszej ilości paliwa nie będą 

przysługiwać Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia w tym roszczenie o zapłatę ceny za 

niezatankowane paliwo.  

3. Zamawiający gwarantuje, że w trakcie obowiązywania umowy zakupi nie mniej niż 50% litrów paliwa, 

określonego w ust. 1 (dotyczy każdej części oddzielnie). 

 

§2 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  wskazany w treści 

niniejszej mowy………………………………………………………………………………………….,  

w terminie 21 dni od daty wystawienia Zamawiającemu prawidłowej faktury VAT, uwzględniającej 

obowiązującą stawkę podatku VAT.  

2. Rozliczenie zakupu paliwa będzie następowało na podstawie faktur, wystawianych przez Wykonawcę 

po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe 

trwające: od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca 

kalendarzowego. Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Wykonawca do 

każdej faktury dołączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym 

przez kierowców Zamawiającego. Zbiorcze zestawienie transakcji stanowiące załącznik do faktury 

zawierać będzie m.in.: datę pobrania paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, ilość pobranego paliwa, 

cenę jednostkową brutto z dystrybutora w dniu tankowania, numer karty paliwowej, należny rabat 

cenowy. 

3. Datą zapłaty będzie dzień wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. 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”. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 
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przesłania faktur w formacie .pdf na adres faktury@wspr.bialystok.pl lub dostarczenia faktury w 

formie papierowej. 

8. 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. 

9. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa, Zamawiający zgłosi do Wykonawcy pisemne zastrzeżenia, w terminie 14 dni od 

otrzymania faktury, na adres e-mail …….…………. . Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia 

reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia. W przypadku, gdy reklamacja będzie zasadna, 

Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę korygującą. 

10. W przypadku nierozliczenia (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. 

11. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej umowy cena ofertowa brutto 

może ulec zmianie, tylko i wyłącznie o wartość podatku VAT. 

12. Maksymalna wartość zamówienia po upuście wyniesie nie więcej niż: 

a. W Części 1:  ……………………… zł brutto (słownie: 

………………………………………………………………………………………………………)*, 

b. W Części 2:  ……………………… zł brutto (słownie: 

…………………………………………………………………………………………………….)*, 

c. W Części 3:  ……………………… zł brutto (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………..)*, 

d. W Części 4:  ……………………… zł brutto (słownie: 

………………………………………………………………………………………………………)*, 

e. W Części 5:  ……………………… zł brutto (słownie: 

………………………………………………………………………………………………………)*, 

f. W Części 6:  ……………………… zł brutto (słownie: 

………………………………………………………………………………………………………)*, 

g. W Części 7:  ……………………… zł brutto (słownie: 

………………………………………………………………………………………………………)*, 

h. W Części 8:  ……………………… zł brutto (słownie: 

………………………………………………………………………………………………………)*, 

i. W Części 9:  ……………………… zł brutto (słownie: 

………………………………………………………………………………………………………)*, 

j. W Części 10:  ……………………… zł brutto (słownie: 

……………………………………………………………………………………………..………)*, 

k. W Części 11:  ……………………… zł brutto (słownie: 

………………………………………………………….…………………………………………)*. 

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  

Kary umowne 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:  
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a. w wysokości 10% wartości umowy brutto w danej części określonej w §2 ust. 12 pkt. 

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k*, w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy w danej części z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, 

b. w wysokości 10% wartości umowy brutto w danej części określonej w §2 ust. 12 pkt. 

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k* w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy w danej części z przyczyn za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

c. w wysokości 2% wartości umowy brutto w danej części określonej w §2 ust. 12 pkt. 

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k*, za każdy stwierdzony przypadek, w którym przedstawiciele Zamawiającego nie 

mogli skorzystać z usługi bezgotówkowego tankowania pojazdów na wyznaczonej stacji z 

wyłączeniem awarii sytemu obsługi, modernizacji stacji paliw oraz przyjęcia paliwa na stację paliw.  

2.   Łączna maksymalna wysokość kar umownych wyniesie nie więcej niż 20% wartości brutto niniejszej 

umowy. 

3.   Jeżeli wartość otrzymanych kar umownych nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiającego, 

przysługuje mu prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

5. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę księgową 

(obciążeniową) na wysokość kar umownych. 

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający.  

 

§4 

Warunki sprzedaży 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sprzedaż paliw do samochodów służbowych Zamawiającemu 

w okresie, terminach i ilościach objętych umową.  

2. Oferowane Zamawiającemu paliwo musi spełniać określone aktualnymi przepisami prawa normy i 

wymagania jakościowe dla paliw ciekłych.  

3. Paliwo będzie sprzedawane po cenie sprzedaży z dnia tankowania pomniejszonej o upust,  

o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 , 9, 10, 11*. 

4. Zaopatrywanie pojazdów w paliwa będzie odbywało się na stacjach paliw: 

a) Dla części 1 – zlokalizowanej: ……………………………………………………..…………………* 

b) Dla części 2 - zlokalizowanej: …………………………………………………………………………* 

c) Dla części 3 - zlokalizowanej: ……………………………………………………...………………….* 

d) Dla części 4 – zlokalizowanej na terenie Białegostoku przy ul:…………………………………… 

……………………………………………….. oraz na minimum 50 stacjach paliw wyszczególnionych 

w załączniku nr 6 do niniejszej umowy.* 

e) Dla części 5 - zlokalizowanej: ………………………………………………………………………….* 

f) Dla części 6 - zlokalizowanej: ……………………………………………………...…………………..* 

g) Dla części 7 – zlokalizowanej: ……………………………………………………..…………………..* 

h) Dla części 8 - zlokalizowanej: …………………………………………………………………………* 

i) Dla części 9 - zlokalizowanej: ……………………………………………………...…………………..* 

j) Dla części 10 – zlokalizowanej: ……………………………………………………..…………………* 

k) Dla części 11 – zlokalizowanej: ……………………………………………………..……………….* 

5. Wykonawca  w dniu wystawienia faktury dostarczać będzie Zamawiającemu zestawienie (w formie 

elektronicznej arkusz kalkulacyjny EXCEL, Open Office) zakupu paliwa  na adres e-mail: 

zts@wspr.bialystok.pl.  

 

§5  

Wykonanie Umowy 

1. W przypadku modernizacji lub czasowego wyłączenia stacji paliw, na której Zamawiający dokonuje zakupu 

będzie on uprawniony do realizacji zakupów na innych stacjach Wykonawcy. W przypadku, gdy stacja 

Wykonawcy będzie położona w dalszej odległości niż stacja z której korzysta Zamawiający, Wykonawca 

mailto:zts@wspr.bialystok.pl
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może zostać wezwany do pokrycia kosztów przejazdu pojazdów Zamawiającego od stacji modernizowanej 

lub czasowo wyłączonej do stacji na której dokonany będzie zakup paliwa.  

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca przyzna Zamawiającemu dodatkowy jednorazowy upust w 

wysokości 0,25% wartości paliwa zatankowanego na innych stacjach Wykonawcy. Upust będzie naliczany  

od ceny brutto paliwa. 

 

 

§6 

Czas obowiązywania Umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj,  12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

 

§7 

Upust 

1. Tankowanie środków transportu Zamawiającego odbywać się będzie na Stacji Paliw Wykonawcy z upustem 

brutto, którego wysokość wynosi: 

1.1 w części 1: 

 Stały upust dla ON – ........ %  

1.2 w części 2: 

 Stały upust dla ON – ........ % 

1.3 w części 3: 

 Stały upust dla ON – ........ %  

1.4 w części 4: 

 Stały upust dla ON – ........ %  

1.5 w części 5: 

 Stały upust dla ON – ........ %  

1.6 w części 6: 

 Stały upust dla ON – ........ %  

1.7 w części 7: 

 Stały upust dla ON – ........ %  

1.8 w części 8: 

 Stały upust dla ON – ........ %  

1.9 w części 9: 

 Stały upust dla ON – ........ %  

1.10 w części 10: 

 Stały upust dla ON – ........ % 

1.11 w części 11: 

 Stały upust dla ON – ........ % 

Stały upust obowiązywać będzie przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, iż cena paliwa oferowanego Zamawiającemu nie będzie  wyższa od cen paliwa 

sprzedawanego innym podmiotom na stacji paliw w momencie tankowania pojazdów przez 

Zamawiającego. 

 

§8  

1. Osobami koordynującymi wykonanie niniejszej umowy będą: 

a) ze strony Zamawiającego – …………………….. tel. ……………..………….., e –mail…………….. 

b) ze strony Wykonawcy  - ……………………....., tel. ……………………...….., e-mail……………… 

2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie wymaga dokonywania zmian umowy w formie pisemnej. Zmiany w 

tym zakresie będą odbywały się na podstawie pisemnego powiadomienia (dopuszcza się formę e-mailową).  
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§9 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia ……………………… do dnia 

………………….r.  

2. Jeżeli ubezpieczenie nie obejmuje całego okresu trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się je 

przedłużać, tak by zachować ciągłość ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy.  

Stosowny dokument potwierdzający przedłużenie tej ochrony Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

niezwłocznie po rozpoczęciu kolejnego okresu ubezpieczenia. 

 

§10 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:   

a)  w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu  istotnej  zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może  

zagrozić  podstawowemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu 

publicznemu;   

b)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:   

 - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,   

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,  c)  

Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury przewidzianej  

w  art.  258  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej,  że Rzeczpospolita  Polska  

uchybiła  zobowiązaniom,  które  ciążą  na  niej  na  mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, 

dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z  uwagi  na  to,  że  Zamawiający  udzielił  

zamówienia  z  naruszeniem  prawa  Unii Europejskiej.   

2. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i 

art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.   

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.   

 

§11 

Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Zgodnie z art. 439 Pzp wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Umowy może ulec zmianie 

(podwyższeniu lub obniżeniu) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją zamówienia przy zachowaniu poniższych zasad: 

a. jako podstawę maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 12 

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k* przyjmuje się zmianę kwartalnego wskaźnika ogłaszanego w 

Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów 

i usług konsumpcyjnych ogółem w kwartale (CPI);   

b. maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia o której mowa w § 2 ust. 12 

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k* następować będzie pod warunkiem osiągnięcia przez Wskaźnik CPI 

poziomu większego niż 1,031 ogłoszonego dla 1 kwartału 2023 roku, lub poziomu niższego 

niż 1,0; 

c. przewiduje się, że pierwsza waloryzacja nastąpi po upływie  6 – miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy i będzie dotyczyła dostaw, które będą zrealizowane po tym terminie; maksymalna 

wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa § 2 ust. 12 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k* zostanie 

obliczona jako iloczyn należnego wynagrodzenia netto i zmiany Wskaźnika CPI. Do 

obliczenia zmiany wynagrodzenia zostanie przyjęty Wskaźnik CPI otrzymany w wyniku 

podzielenia wskaźnika opublikowanego przez 100; 

d. maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia, nie 
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może przekroczyć 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto wykonawcy, o którym 

mowa w § 2 ust. 12 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k* Umowy za wykonanie Przedmiotu Umowy; 

e. jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert; 

f. przez zmianę ceny materiałów lub kosztów, określoną Wskaźnikiem, o którym mowa w pkt 

a) rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub 

kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie; 

g. postanowień umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje się od chwili 

osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt d.; 

h. wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego o wprowadzenie zmian określonych w § 11 

wymaga uzasadnienia, w tym wykazania stosownymi dokumentami zaistnienia podstaw do 

zmiany Umowy. Zamawiający lub Wykonawca może żądać dodatkowych wyjaśnień; 

i. zmiana umowy w zakresie, o którym mowa wyżej wymaga zawarcia Aneksu. 

2. W przypadku braku porozumienia co do zmiany wysokości wynagrodzenia lub braku akceptacji dla 

proponowanej zmiany, każda ze Stron może wypowiedzieć umowę za 2-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, liczonym od miesiąca następującego po tym, w którym złożono oświadczenie o 

wypowiedzeniu umowy. W okresie wypowiedzenia obowiązywać będzie dotychczasowe 

wynagrodzenie. 

 

§12 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2, wymagają 

pisemnej formy pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieunormowanych  niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień 

publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej strony dokonać cesji praw i obowiązków  

wynikających  z niniejszej umowy.  

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

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

a) załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

b) załącznik nr 2 – Formularz cenowy 

c) załącznik nr 3 – Formularz ofertowy 

d) załącznik nr 4 – Polisa OC  

e) załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna RODO 

f) załącznik nr 6 – wykaz min. 50 stacji paliw na terenie całej Polski, na których będzie możliwe 

bezgotówkowe tankowanie pojazdów służbowych SP ZOZ WSPR w Białymstoku – dotyczy części 4.* 

g) załącznik nr 7- Umowa przetwarzania danych osobowych* 

 

Wykonawca                                                                                                                                                               Zamawiający 

 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 9 do SWZ – Klauzula RODO 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@wspr.bialystok.pl
mailto:iod@wspr.bialystok.pl
http://www.pogotowie.bialystok.pl/
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Załącznik nr 10 do SWZ – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

Umowa 

Powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy: 

(zwana dalej „Umową”) 

 

…………………………………… 

Zwany w dalszej części umowy Podmiotem przetwarzającym 

reprezentowanym przez: 

………………………… 

a 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia 

Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, NIP: 542-25-03-045-  zwany w 

dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem” 

reprezentowana przez: 

Dyrektora – Bogdana Kalickiego 

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. W związku z realizacją umowy nr EOP.332.2.23 zawartej w dniu ……………………… r, 

Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części 

„Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w 

niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 

niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie danych spełniało 

wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

 

§2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane: 

- imiona i nazwiska pracowników Administratora danych. 

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu wskazanym w §1 ust.1 

 

§3 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 
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osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej umowy.   

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa 

w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia 

do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 

zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem 

usuwa wszelkie dane osobowe, oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 

lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym 

zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą 

oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza incydent administratorowi w ciągu 24 godzin. 

8. Podmiot przetwarzający powinien prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania i na 

żądanie administratora udostępnia rejestr/y w celu monitorowania operacji przetwarzania 

danych. 

9. Podmiot przetwarzający w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art.35 

Rozporządzenia powinien przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych. 

 

§4 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. 

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 3 dniowym  jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

 

§5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot Przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej, 

szczególnie pisemnej zgody Administratora danych. 

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na Pisemne 

polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot 

przetwarzający prawo lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot 

przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot 

przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to 

nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i 

obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie. 

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie 

wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

 



43 

 

§ 6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 

danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, 

o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w 

Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 

inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy 

ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych. 

 

§7 

Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie obowiązywania  umowy nr EOP.332.2.23. 

2. Umowa może być rozwiązana w sytuacjach określonych w umowie nr EOP.332.2.23. 

3. Niniejsza umowa wygasa w przypadku ustania obowiązywania Umowy nr EOP.332.2.23. 

 

§8 

Rozwiązanie umowy 

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy 

Podmiot przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych; 

 

§9 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora 

danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 

zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 

pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa 

lub Umowy. 

 

§10 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Rozporządzenia. 
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3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy dla Administratora danych. 

 

 

 

_______________________                                                      ____________________ 

Administrator danych                                                             Podmiot przetwarzający 
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Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia 

Zamawiający: 

SPZOZ WSPR w Białymstoku 

ul. Poleska 89 

15-874 Białystok  
(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

………………………………………

……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ 

ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE 

PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE 

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na BEZGOTÓWKOWE 

TANKOWANIE POJAZDÓW SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU, prowadzonego przez SP ZOZ 

WSPR w Białymstoku (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 

Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 

1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 

w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 

związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 

8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
1
 

                                                 
1 Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub 
dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, 

a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–

j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) 
dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 
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2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. poz. 835).
2
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI 

PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 

10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: 

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w 

zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego 

zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile 

jest to konieczne.] 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument 

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub 

sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić 

odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), 

co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 

10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: 

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% 

wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na 

którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

                                                                                                                                                         
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą 

do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa 

w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 
2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 

dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę 
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada 

ponad 10% wartości zamówienia: 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k 

rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% 

WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: 

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego 

dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 

10% wartości zamówienia: 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k 

rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW 

DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

1) ...................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

2) ....................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

 

 

       ……………………………………. 

       Data; kwalifikowany podpis elektroniczny  

 

 

 


