Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009622/01 z dnia 2021-02-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup paliw płynnych –benzyny bezołowiowej E 95 i oleju napędowego oraz płynu AdBlue

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260733356
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 55
1.5.2.) Miejscowość: Włoszczowa
1.5.3.) Kod pocztowy: 29-100
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
1.5.7.) Numer telefonu: 413943680
1.5.8.) Numer faksu: 413943680
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzwik-wloszczowa.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup paliw płynnych –benzyny bezołowiowej E 95 i oleju napędowego oraz płynu AdBlue
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1228270a-71c1-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009622/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-23 10:38
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W
niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą
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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w
tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, link:
https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa ( dalej Platforma).Korzystanie z platformy jest
bezpłatne.2) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za
pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do
zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. 3) Zamawiający będzie przekazywał
wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania , zmiany specyfikacji SWZ , zmiany terminu składania i otwarcia ofert
Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca jako
podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii
lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 4) Wykonawca przystępując do niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:a) akceptuje warunki korzystania z Platformy
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin”
(https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz uznaje go za wiążący,b) zapoznał oraz stosuje
się do instrukcji składania ofert dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45instrukcje,5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z
instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert ( np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij
wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został
spełniony obowiązek narzucony w art.. 221 ustawy Pzp.6) Zamawiający nie przewiduje sposobu
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komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
wskazanych w SWZ,7) Instrukcje korzystania z Platformy „Instrukcje dla Wykonawców” znajdują się
pod adresem : https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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 danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych), dalej „Rozporządzenie”,
informuję, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Włoszczowski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o, ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel.4139 43680, e-mail: biuro@wzwikwloszczowa.pl.2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.3. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu związanym z postęp. o udzielenie zam. publicz. 4. Dane osobowe będą
przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo
zamówień publicznych , zwanej dalej Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zam, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas obowiązywania umowy.5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww.
Rozporządzenia w związku z przepisami Pzp.6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 4 Pzp.7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu ; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Pzp. 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu
do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, ograniczenia, przetwarzania,- w przypadku
gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,9.
Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia
prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art. 20 Rozporządzenia;- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych. 10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.11.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, nie może skutkować zmianą wyniku postęp. o udzielenie zam. pub. lub konkursu
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp.12. Wystąpienie z żądaniem, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.13. W przypadku danych osobowych
zamieszczonych przez Administratora w BZP, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16
Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.14. Od dnia
zakończenia postępowania, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
Rozp., spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i
załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia danych zawartych w protokole i w
załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozp.15.
Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.17. W związku z przetwarzaniem danych os. nie podlega Pan decyzjom, które się opierają
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 Rozp).
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TE.341.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup paliw płynnych –benzyny bezołowiowej E 95 i oleju napędowego oraz płynu
AdBluePrzedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa z tankowaniem bezpośrednio
do pojazdów oraz zakup paliw do urządzeń Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o. o. z dystrybutorów na stacji paliw Wykonawcy, spełniającego wymogi normy PN-EN
590+A1:2017-06 „Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i
metody badań” oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz.U. z 2015r. poz. 1680 z późniejszymi
zmianami). Przy czym wymagania zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do
normy PN-EN 590+A1:2017-06.Oferowane produkty paliwowe muszą również spełniać normę
PN-EN 228+A1:2017-06. Dodatkowo do oleju napędowego pobieranego w okresie zimowym
Wykonawca będzie stosował olej napędowy o parametrach – zakresach dla olejów napędowych
o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2015 poz. 1680.) Jednocześnie oferowane
zamawiającemu paliwo musi spełniać normy i wymagania jakościowe zgodne z ustawą z dnia 25
sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. 2018 r., poz.
427). Wykonawca zapewni świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego.
Normy określone w opisie przedmiotu zamówienia określają standardy jakościowe odnoszące
się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Stacje paliw Wykonawcy muszą
spełniać wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw zgodnie z obwieszczeniem Ministra
Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje
paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i
produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1853), z uwzględnieniem treści
Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych,
rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 282).Przedmiotem zamówienia jest również zakup płynu
AdBlue (wodnego roztworu mocznika stosowanego do redukcji tlenków azotu) dostępnego w
bańkach 10 litrowych i 18 – litrowych. Płyn AdBlue – produkt ten musi być potwierdzony
certyfikatem, z którego wynika zgodność z normą ISO 22241.Przedmiotem zamówienia jest
bezgotówkowy zakup paliwa z tankowaniem bezpośrednio do pojazdów oraz zakup paliw do
urządzeń Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z dystrybutorów na
stacji paliw Wykonawcy, położonych na terenie miasta Włoszczowa oraz zakup płynu AdBlue
(wodnego roztworu mocznika stosowanego do redukcji tlenków azotu) dostępnego w bańkach
10 - litrowych i 18 – litrowych.Fakturowanie będzie następowało:a) raz w miesiącu pojazdów
2021-02-23 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009622/01 z dnia 2021-02-23

Spółki oraz przy zakupie płynu AdBlue,b) każdorazowo przy zakupie paliw do urządzeń
Spółki.Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa i płynu AdBlue w trakcie trwania zamówienia.a)
olej napędowy - 28 000 litrów,b) benzyna bezołowiowa E 95 – 1000 litrów,c) płyn AdBlue – 400
litrów.Wskazane powyżej ilości paliw należy traktować jako szacunkowe. Zamawiający
zastrzega sobie prawo niewykorzystania w całości przedmiotu zamówienia w czasie
obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa
09134100-8 - Olej napędowy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zakres zamówienia na podobne usługi : w wysokości do 10 % wartości zamówienia
podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamawiający uwzględnił
całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena – 100 %.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w
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postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający
nie określa warunków w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna, że
wykonawca spełnia warunek w ww. zakresie, jeżeli wykonawca posiada aktualną koncesję
ważną przez cały czas trwania umowy uprawniającą do wykonywania działalności w zakresie
obrotu paliwami ciekłymi wymaganą przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 833 z późn.zm.) w zakresie obrotu paliwami będącymi
przedmiotem zamówienia.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa
warunków w tym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie określa
warunków w tym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Dokumenty dot. wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:1) Oświadczenie
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie
oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do
SWZ;2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3)
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp., wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych
podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat
tych należności;4) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności;5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji, dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (
Załącznik nr 5 do SWZ);6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne ( Załącznik nr 5 do SWZ).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych:a) Dokumenty dot. potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu:1) Aktualna koncesja uprawniająca do wykonywania działalności w zakresie obrotu
paliwami ciekłymi wymaganą przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.
Dz.U. z 2020 r., poz. 833 z późn.zm.) w zakresie obrotu paliwami będącymi przedmiotem zamówienia.
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5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć
do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności
wskazanie:- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,- wszystkich wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby,- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.• Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek
dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji
wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy,
stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 11:15
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8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-03
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