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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zakup paliw ciekłych

ZAMAWIAJĄCY
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Warszawa, dnia 7 grudnia 2021 r.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1.1
1.2
1.3

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, ul. Sokołowska 3, 01-142 Warszawa.
tel. 22 632-01-42, e-mail: kchz@kchz.agro.pl
Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej:
https://miniportal.uzp.gov.pl
Zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia,
zwanej dalej ,,SWZ'', oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na
stronie internetowej: https://www.kchz.agro.pl/

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1

2.2

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp",
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
3.1

3.2

3.3

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw ciekłych (dalej:
paliwa) do pojazdów Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy, na
terenie całego kraju z uwzględnieniem miast: Warszawa, Poznań,
Bydgoszcz, Gdańsk, Wrocław, Koszalin, Kielce, Olsztyn, Białystok,
Rzeszów, Lublin, Katowice, Kraków, Szczecin.
Kody opisujące przedmiot zamówienia według słownika CPV:
09.10.00.00 - 0 paliwa,
09.13.20.00 - 3 benzyna bezołowiowa,
09.13.42.00 - 9 paliwo diesla,
30.16.31.00 - 0 karty na zakup paliwa.
Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 roku, poz.
1680) oraz spełniać wymagania jakościowe aktualnie obowiązujących
Polskich Norm:
- PN-EN 590+A1: 2017-06/Ap1 - dla oleju napędowego (ON),
- PN-EN 228+A1:2017-06/Ap1 - dla benzyny bezołowiowej (Pb95).
3.3.1 W okresie zimowym Wykonawca będzie stosował olej napędowy o
polepszonych właściwościach niskotemperarturowych, zgodnie z
wymaganiami jakościowymi określonymi w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych.
3.3.2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną
wskutek zatankowania pojazdu paliwem niespełniającym wymagań
określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych. W celu naprawienia ewentualnych szkód, Wykonawca po

3.4

3.5

3.6

pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej
jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne.
3.3.3 Zakup paliwa będzie odbywał się sukcesywnie, przez 24 godzinę
na dobę, przez 7 dni w tygodniu, zgodnie z zapotrzebowaniem
Zamawiającego. Zakup paliwa może odbywać się równocześnie na
wielu stacjach. Paliwa będą tankowane tylko do zbiorników paliwa
w samochodach Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje dokonać w trakcie trwania umowy zakupu:
3.4.1 benzyny bezołowiowej Pb95 w szacunkowej ilości 28 000 litrów.
3.4.2 oleju napędowego ON w szacunkowej ilości 9 000 litrów.
Szacunkowa ilość zamawianego paliwa ma charakter jedynie
orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie
stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu paliwa
w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek
roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego
przewidywanej maksymalnej ilości paliwa. Ewentualna zmiana
przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała
dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za
faktycznie zakupioną ilość paliwa.
Minimalny, gwarantowany zakres zamówienia wynosi:
- dla benzyny bezołowiowej Pb95 25 000 litrów,
- oleju napędowego ON 7 500 litrów.
W przypadku, gdy zadeklarowane ilości dostaw nie zostaną
zrealizowane, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia
terminu realizacji umowy, aby gwarantowany zakres został
wykorzystany. W tym celu po przeliczeniu średniego miesięcznego
zużycia strony umowy ustalą o ile umowa winna zostać
przedłużona, nie dłużej jednak niż o kolejne 12 miesięcy. W razie
potrzeby przedłużenie może następować wielokrotnie. W
przypadku, gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na wydłużenie
terminu, oznaczać to będzie brak roszczeń co do
niezrealizowanego zakresu.
Zakup paliwa będzie realizowany każdorazowo w formie transakcji
bezgotówkowej, przy użyciu kart elektronicznych, wystawionych dla
każdego pojazdu Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić
bezgotówkową realizację zakupów paliwa za pomocą kart elektronicznych
(35 sztuk) na następujących zasadach:
- rozliczenie zawartych transakcji powinno odbywać się raz lub dwa razy
w miesiącu na podstawie zbiorczych faktur z minimum 14 dniowym
terminem płatności od daty wystawienia faktury VAT;
- faktury zawierać będą ilość i rodzaj paliwa, numer rejestracyjny
pojazdu, który był tankowany, miejsce oraz datę zakupu;
- płatności za dostawy wynikające z umowy następować będą przelewem
bankowym;
- karty elektroniczne Wykonawca wydaje na swój koszt w ilości 35 szt.;
Zamawiający dopuszcza waloryzację cen paliw w trakcie realizacji umowy
w następujących przypadkach:

przy wzroście lub obniżce podatku akcyzowego,
przy zmianie podatków pośrednich,
przy zmianie cen producenta lub hurtownika,
przy zmianie cen urzędowych,
przy zmianie kursów walut, w których Wykonawca rozlicza się z
producentem;
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy w przypadku zmiany cen
jednostkowych paliw, wyjaśnienia na piśmie z jakiego powodu nastąpiła
zmiana ceny.
W przypadku zmiany cen za paliwo, opłaty zastaną odpowiednio zmieniane
przez Wykonawcę bez konieczności wprowadzania zmian do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do jednoznacznej identyfikacji terminu i ilości
wydanego paliwa z pojazdem Zamawiającego, na który zostało pobrane
paliwo, poprzez wydanie kierowcy wydruku zawierającego następujące
informacje identyfikacyjne:
- data i dokładny czas przeprowadzenia transakcji,
- nr rejestracyjny pojazdu,
- nr identyfikacyjny karty paliwowej,
- adres stacji paliwowej, na której przeprowadzono transakcję,
- rodzaj, ilość oraz wartość brutto paliwa.
-

3.7

3.8
3.9

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2022 r., sukcesywnie do 31
grudnia 2022 r. albo do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację
umowy. Przewidywana data początku obowiązywania umowy 1 stycznia 2022 r.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
5.1.1 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu paliwami ciekłymi, o której mowa w ustawie z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
5.1.2 zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje stacjami z wprowadzonym i działającym
systemem bezgotówkowego zakupu paliw przynajmniej na 20
całodobowych stacjach paliw na terenie każdego z województw z
uwzględnieniem miast: Warszawa, Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk,
Wrocław, Koszalin, Kielce, Olsztyn, Białystok, Rzeszów, Lublin,
Katowice, Kraków, Szczecin, należącymi do sieci stacji

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Wykonawcy, oferującymi benzynę bezołowiową (Pb95) oraz olej
napędowy (ON), na których będą honorowane karty elektroniczne.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego uprawnień
do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej oraz zdolności
technicznej lub zawodowej dopuszcza spełnianie wymogów określonych:
- w pkt 5.1.1 - przez jednego z Wykonawców;
- w pkt 5.1.2 - przez Wykonawców łącznie.
Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach 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 tę okoliczność.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty
udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert powoływać się na
zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby.

6. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
6.1

6.2

6.3

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od
dnia wezwania, wykazu stacji paliw, spełniających wymagania określone w
pkt 5.1.2 wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi stacjami
paliw.
W przypadku, gdy wśród Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie nie wszyscy dysponują odpowiednimi uprawnieniami,
Wykonawcy dołączą do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikało,
które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp).
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
6.3.1 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy

6.4
6.5

Pzp). Zobowiązanie musi spełniać warunki określone w art. 118 ust.
4 ustawy Pzp;
6.3.2 oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa
w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp; wzór oświadczenia stanowi Załącznik
nr 3 do SWZ.
Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać
jednoznacznie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub SWZ do oświadczeń i
dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu stosuje się
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.

7. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy
stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
8. 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
8.1

8.2
8.3

8.4

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie
ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów, między
Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej:
8.1.1 miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej
„miniPortalem”, znajdującego się pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl
8.1.2 Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, zwanej dalej
„ePUAP”, znajdującej się pod adresem o
https://epuap.gov.pl/wps/portal
8.1.3 poczty elektronicznej; komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami przy użyciu poczty elektronicznej odbywa się z
adresu i na adres: m.czajka@kchz.agro.pl
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Marcin Czajka,
adres poczty elektronicznej: m.czajka@kchz.agro.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz

8.5

8.6

8.7
8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

informacji przekazywanych przy użyciu miniPortalu i ePUAP, opisane
zostały w:
8.4.1 Instrukcji użytkowania systemu miniPortal - ePUAP dostępnej pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
8.4.2 Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
8.4.3 Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP) oraz konta Mój Gov dostępnych
pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularza
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do
komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz
innych dokumentów w postępowaniu przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP Zamawiającego.
Link do postępowania został wskazany w pkt 1.2. Postępowanie można
wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu.
Ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwa, sporządza się w
postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w
szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt - określonych w
załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012
r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Inne niż określone w pkt 8.8 informacje, oświadczenia lub dokumenty mogą
być sporządzane w postaci elektronicznej w formatach, o których mowa w
pkt 8.8, albo jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych
w pkt 8.1.
W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego
w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jest równoznaczne z
opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo
podpisem osobistym.
Sposób sporządzania oraz przekazywania dokumentów elektronicznych
musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 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 w konkursie.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami
w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
wskazanych w pkt 8.1.

8.13

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez
Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w
przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu poczty
elektronicznej.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1

9.2

9.3

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert
przez 30 dni, tj. do dnia 14 stycznia 2022 r. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert.
W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed
upływem terminu związania ofertą wskazanego w pkt 9.1, Zamawiający
przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o wskazany okres, nie dłuższy
niż 30 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą o którym mowa w pkt 9.1, wymaga
złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przedłużenie tego terminu.

10. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
10.1

10.2

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy
Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności
wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym
etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
11.1
11.2

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta zawiera:
11.2.1 formularz oferty - Załącznik nr 1 SWZ;
11.2.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania - według wzoru określonego w
załączniku nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Wyżej wymienione oświadczenie składają również
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, na których zasoby powołuje się Wykonawca, składają
oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 3 do
SWZ;
11.2.3 pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa
osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego

11.3

11.4
11.5

11.6

11.7

11.8
11.9

rejestru. W przypadku osoby działającej w imieniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zdanie
pierwsze stosuje się odpowiednio;
11.2.4 zastrzeżenie informacji zawartych w ofercie, jako stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z wykazaniem, że stanowią one
tajemnicę przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy;
11.2.5 w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie
zamówienia - oświadczenie, z którego wynika, które dostawy
wykonają poszczególni Wykonawcy - jeżeli dotyczy;
11.2.6 w przypadku polegania przez, Wykonawcę na zasobach innych
podmiotów - dokument, o którym mowa w pkt 6.3.1, oraz
oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.3.2.
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, w
tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z
tłumaczeniem na język polski.
Koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z
przygotowaniem i złożeniem oferty, ponosi Wykonawca składający ofertę.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń należy składać zgodnie z zasadami
określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 8.11.
Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy
przekazać w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa". Plik ten wraz z plikami
stanowiącymi jawną część należy zaszyfrować.
Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego
udostępnienie uczestnikom postępowania.
Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę - w
trybie art. 224 ustawy Pzp wyjaśnienia lub dowody będą stanowić tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało
prawo ich zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
Zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, gdy
Wykonawca jednocześnie wykaże, że informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca nie może zastrzec w ofercie informacji, o których mowa w art.
222 ust. 5 ustawy Pzp, udostępnianych po otwarciu ofert.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty sporządza się i przekazuje w postaci
elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Dopuszcza się przekazanie
cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci
papierowej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym mocodawcy lub notariusza,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej.
11.10 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki
cywilne, konsorcja) są zobowiązani ustanowić pełnomocnika zgodnie z art.
58 ust. 2, ustawy Pzp. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie
wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego w imieniu Wykonawców. Pełnomocnictwo podpisują osoby
uprawnione do udzielenia pełnomocnictwa, zgodnie z formą reprezentacji
każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej
dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika
zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie
umowy konsorcjum.
Postanowienia pkt 11.9 stosuje się odpowiednio,
12. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
12.1
12.2

12.3
12.4

12.5
12.6

12.7

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 grudnia 2021 r., do godz. 12:00.
Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem: „Formularza
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
na miniPortalu. Nie jest dopuszczalne złożenie ofert na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty
przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP oraz adres poczty elektronicznej, z którego prowadzona będzie
korespondencja Wykonawcy w postępowaniu.
Ofertę sporządza się w języku polskim. Każdy dokument składający się na
ofertę musi być czytelny.
Ofertę z załącznikami składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym albo podpisem
osobistym (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r.
o dowodach osobistych).
Sposób złożenia ofert, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w
instrukcji, o której mowa w pkt 8.4.1.
Dokumenty dołączane do oferty muszą mieć postać elektroniczną, a
następnie zostać zaszyfrowane wraz z plikami stanowiącymi ofertę i w
takiej postaci przekazane za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania ofert lub wniosku" dostępnego na ePUAP i na
miniPortalu.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub

12.8
12.9

wniosku” dostępnego na ePUAP i na miniPortalu. Sposób wycofania ofert
został opisany w instrukcji, o której mowa w pkt 8.4.1.
Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie
dokonać zmiany oferty ani jej wycofać.
Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert,
Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

13. TERMIN OTWARCIA OFERT
13.1
13.2

13.3

13.4

13.5

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2021 r., o godzinie 12:30.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie
internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie internetowej, o
której mowa w pkt 1.3 informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie
internetowej prowadzonego postępowania oraz stronie internetowej, o
której mowa w pkt 1.3 informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy
Pzp.
W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która
spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez
Zamawiającego, otwarcie nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie
internetowej prowadzonego postępowania oraz stronie internetowej, o
której mowa w pkt 1.4.

14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
14.1
14.2
14.3
14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

Cenę ofertową stanowi kwota podana na formularzu ofertowym.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w
złotych polskich cyfrowo i słownie.
Cena detaliczna musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w
walucie Rzeczypospolitej Polskiej (zł) w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku.
Wykonawca określi w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1
do SWZ, cenę detaliczną za 1 litr paliwa oraz przewidywaną wartość
realizacji zamówienia z uwzględnieniem ewentualnego upustu. Udzielony w
ofercie upust Wykonawca będzie udzielał od każdej wartości brutto faktury
wystawionej zgodnie z treścią projektu umowy.
Do ustalenia wartości zamówienia zostanie przyjęta średnia cena za litr
paliwa (Pb95 i ON) obowiązującą na 10 dowolnie wybranych stacjach paliw
Wykonawcy, w dniu 09.12.2021 r.
Wykonawca wliczy w formularzu ofertowym koszt wydania 35 kart zakupu
paliw oraz koszt ich obsługi w okresie trwania umowy. Wartości te będą
stałe przez cały okres obowiązywania umowy.
W formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SWZ), Wykonawca poda sumę:
wartości brutto kupowanego paliwa z uwzględnieniem upustu wraz z ceną

wydania i obsługi kart zakupu paliw. Kwota ta będzie służyć
Zamawiającemu do oceny i porównania złożonych ofert.
14.9 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach
obcych.
14.10 Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia
Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
15. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW SPOSOBU OCENY OFERT
15.1
15.2

15.3

15.4
15.5

15.6
15.7

Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
15.2.1 Cena - 60% waga kryterium
15.2.2 Liczba stacji paliw Wykonawcy, na których jest możliwa realizacja
zamówienia - 20% waga kryterium
15.2.3 Upust cenowy: upust liczony od ceny 1 litra brutto każdego z
oferowanych produktów zamówienia, obowiązującej na stacjach
paliw Wykonawcy w dniu tankowania - 20%
Zamawiający zastosuje następującą metodę oceny ofert przy wyborze
najkorzystniejszej oferty.
15.3.1 Cena:
cena oferty najkorzystniejszej / cena oferty rozpatrywanej = X → X
x 60 pkt.
15.3.2 Liczba stacji:
Liczba stacji paliw w rozpatrywanej ofercie / liczba stacji paliw w
ofercie najkorzystniejszej = X → X x 20 pkt.
15.3.3 Upust: Ubad/Umin x 100 pkt x 20%
Gdzie: U min – najniższy oferowany upust cenowy (zł); Ubad –
badany upust cenowy (zł)
15.3.4 Wynik:
Suma punktów przyznanych w kryterium Cena, kryterium liczba
stacji oraz upust cenowy.
Do porównania ofert pod uwagę brana będzie cena oferty brutto.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Maksymalna łączna
liczba punktów, jaką może otrzymać oferta, wynosi 100 pkt.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy
wyjaśnień dotyczących treści złożonej, w tym zaoferowanej ceny.
W toku oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na

15.8

niezgodności oferty z SWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty,
Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą.

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego
przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 16.1, jeżeli w postępowaniu o
udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania
umowy.
Wykonawca, o którym mowa w pkt 16.3, ma obowiązek zawrzeć umowę w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do
SWZ, Umowa zostanie uzupełniona o postanowienia wynikające ze
złożonej oferty.
Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich
oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu, na jego
żądanie, umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród
ofert pozostałych wykonawców albo unieważnić postępowanie.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY
17.1

17.2

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej są określone
w dziale IX Środki ochrony prawnej ustawy Pzp.

18. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA TREŚCI SWZ
18.1

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o
wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego

18.2

18.3

18.4

18.5
18.6

terminu składania ofert. Wnioski o wyjaśnienia treści SWZ należy przesyłać
za pomocą poczty elektronicznej na adres: m.czajka@kchz.agro.pl W
temacie pisma należy podać „nr sprawy: ZP.262.5.2021”
Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt
18.1, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się
wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi
do należytego przygotowania i złożenia ofert.
W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w
terminie, o którym mowa w pkt 18.1, Zamawiający nie ma obowiązku
udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania
ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez
ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego
postępowania oraz na stronie, o której mowa w pkt 1.4.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SWZ.
Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie
internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie, o której mowa w
pkt 1.4

19. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z ar1. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwanego dalej „RODO”, oraz na podstawie art. 19 ustawy Pzp,
Zamawiający informuje:
19.1 Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach prowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3, 01-142 Warszawa,
tel. 22 632 01 42
email: kchz@kchz.agro.pl
19.2 Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych
email: iod@kchz.agro.pl
19.3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na zakup paliwa prowadzonym na podstawie przepisów ustawy Pzp.
19.4 Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich
uzyskania na postawie przepisów prawa.
19.5 Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy. Konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
19.6 Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

19.7
19.8

19.9

zamówienia. Dane osobowe znajdujące się w zawartej umowie będą
przechowywane przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy.
W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Osobie, której danę są przetwarzane przez Zamawiającego, przysługuje:
19.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych
osobowych;
19.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub
uzupełnienia swoich danych osobowych; skorzystanie z
powyższego prawa nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp;
19.8.3 prawo wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1
RODO, które nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz nie ma zastosowania w przypadkach, o których
mowa w art. 18 RODO (tj. do przechowywania i przetwarzania w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej);
19.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne, jest zobowiązany do
wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO.

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.
Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy.

Załącznik nr 1 do SWZ
.........................., dn. …………. ..... r.
…………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy
(stempel firmowy)

FORMULARZ OFERTOWY

dla
Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3
01-142 Warszawa

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE
SIĘ O ZAMÓWIENIE
a) nazwa Wykonawcy ..................................................................................................
b) kod, miejscowość .....................................................................................................
c) REGON.......................................... NIP ...................................................................
d) e-mail: .............................., skrzynka ePUAP: .........................................................
e) tel. ............................................................
f) osoba do kontaktu
Imię i Nazwisko ……….…….……….. e-mail: ……………..…………………………
tel. ............................................................
ja/my niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz ......……………………………
…………….………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie podać nazwy i adresy wszystkich wspólników spółki lub członków konsorcjum)

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym, bez prowadzenia negocjacji nr …………….
na zakup:
a. benzyny bezołowiowej (Pb 95) w szacunkowej ilości 28 000 litrów,
b. oleju napędowego (ON) w szacunkowej ilości 9 000 litrów,
w systemie bezgotówkowym przy użyciu kart paliwowych na stacjach paliw
Wykonawcy, do pojazdów służbowych Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia w zakresie

określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w sieci stacji
................................................. .
(wpisać nazwę)

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za kwotę ………………..... zł brutto.

(słownie zł: …………................................................................................………...).
W cenie oferty uwzględniony jest podatek VAT …….% oraz koszty wydania i
obsługi 35 kart paliwowych. Do ustalenia wartości zamówienia przyjęto średnią
cenę paliwa obowiązującą na 10 dowolnie wybranych stacjach paliw Wykonawcy,
w dniu 09.12.2021 r., w wartości detalicznej:

Lp.

Rodzaj paliwa

1

2
Benzyna bezołowiowa
95Pb

1

Olej napędowy ON

2

Ilość
[litry]

3

Wysokość
Wartość
upustu od
Cena jednego
średnia jednego
ceny jednego litra paliwa z VAT
litra paliwa z
litra paliwa
z upustem
VAT
podanej w kol. podanym w kol. 5
bez upustu
4
[zł]
[zł]
[%]
4
5
6

28 000

-,--

9 000

-,--

Stawka
VAT
[%]

Wartość z
VAT
(kol. 3 x kol.
6)

7

8

Wartość ogółem (wiersz 1+2)

Łączna liczba stacji paliw Wykonawcy, na których jest możliwa realizacja
zamówienia ……… szt.
Oferowany upust cenowy liczony od ceny 1 litra brutto każdego z oferowanych
produktów zamówienia, obowiązującej na stacjach paliw Wykonawcy w dniu
tankowania ………….. %.
3. Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia określonego w SWZ w terminie
4.
5.

6.
7.

od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. lub wyczerpania wartości umowy.
Akceptujemy warunki płatności za wykonanie zamówienia, określone przez
Zamawiającego.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i uznajemy się za związanych
określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania oraz że uzyskaliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.
Oświadczamy, że występując wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiamy
następującego pełnomocnika .................................................................................
do : ………………………………………………………………………....................... .
(tylko jeśli dotyczy - podać zakres pełnomocnictwa)

8. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w SWZ projekt umowy i zobowiązujemy

się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejsza
ofertą i na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
9. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować:
.....…………………………………………………………………….………………….. .
(wpisać pełną nazwę i dokładny adres)

10. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów:

…..………………………………………………………………………………………...,
(tylko jeśli dotyczy - podać nazwę dokumentu, nr załącznika, nr strony)

niniejsza oferta oraz jej wszystkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
11. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1) ............................................................................................................................
2) ............................................................................................................................
3) ............................................................................................................................
4) ............................................................................................................................
5) ............................................................................................................................
6) ............................................................................................................................
12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu. *
13. Oferta zawiera łącznie ……………. ponumerowanych i parafowanych stron.

1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).



W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2 do SWZ
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3
01-142 Warszawa
Nr sprawy: ZP.262.5.2021
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliwa.
Ja niżej podpisany
………………………………………………………………………………………….……….
działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………..
Nazwa Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………..
Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………....………..
Regon, NIP Wykonawcy

OŚWIADCZAM, ŻE:
1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5.1.1 i w pkt 5.1.2
SWZ.
2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawię art. 108 ust. 1 ustawy
Pzp.
3. Zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ...... * ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110
ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące czynności:
………………………………………………………………………………………………….
* Uwaga: pkt 3 do wypełnienia i uzasadnienia, jeżeli zaistniał taki przypadek. Jeżeli nie zaistniał taki
przypadek, należy skreślić pkt 3 albo zaznaczyć w inny sposób, np., wpisać „nie dotyczy”.

Będę polegał na zasobach niżej wymienionego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………..
Nazwa

………………………………………………………………………………………..
Adres

Data ………………………….

Załącznik nr 3 do SWZ
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3
01-142 Warszawa
Nr sprawy: ZP.262.5.2021
OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
składane zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliwa.
Ja niżej podpisany
………………………………………………………………………………………….……….
działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………..
Nazwa Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………..
Adres Wykonawcy

…………………………………………………………………………………..……..………..
Regon, NIP Wykonawcy

OŚWIADCZAM, ŻE:
1. Spełniam warunek udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca
powołuje się na moje zasoby.
2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawię art. 108 ust. 1 ustawy
Pzp.
3. Zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ...... * ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110
ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące czynności:
………………………………………………………………………………………………….
* Uwaga: pkt 3 do wypełnienia i uzasadnienia, jeżeli zaistniał taki przypadek. Jeżeli nie zaistniał taki
przypadek, należy skreślić pkt 3 albo zaznaczyć w inny sposób, np., wpisać „nie dotyczy”.

Data …………………………

Załącznik nr 4 do SWZ
Projektowane postanowienia Umowy
Umowa nr ……………………….
W dniu …………………. r. pomiędzy:
Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt z siedzibą, ul. Sokołowska 3, 01-142
Warszawa, reprezentowanym przez:
Leszka Sobolewskiego – Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………. z siedzibą, ………………….., reprezentowanym przez:
………………………. – ……………………………………………………………….,
zwanym dalej „Wykonawcą”
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na
zakup paliw ciekłych, w trybie podstawowym, bez prowadzenia negocjacji, zgodnie z
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
została zawarta umowa o następującej treści.
§1
1. Przedmiotem umowy jest bezgotówkowy zakup paliw ciekłych do samochodów
służbowych Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt przy użyciu kart
elektronicznych, w okresie trwania umowy, w asortymencie i ilościach,
wynoszącym odpowiednio:
a. benzyna bezołowiowa (Pb 95) w szacunkowej ilości 28 000 litrów,
b. olej napędowy (ON) w szacunkowej ilości 9 000 litrów.
2. Niniejsza umowa reguluje także zasady wydawania, używania przez
Zamawiającego kart zakupu paliwa, a także zasady rozliczeń za zakupy
produktów dokonywane przez Zamawiającego przy użyciu kart zakupu paliw w
sieci stacji paliw Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że benzyna bezołowiowa i olej napędowy spełniają
wymagania jakościowe dla paliw ciekłych określone w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680).
1.
2.
3.
4.

5.

§2
Karty zakupu paliwa upoważniają Zamawiającego do dokonywania
bezgotówkowych transakcji na stacjach paliw Wykonawcy.
Karty zakupu paliwa wystawiane są na numery rejestracyjne samochodów
Zamawiającego, na podstawie wniosków Zamawiającego.
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne posługiwanie
się wszystkimi wydanymi kartami zakupu paliw.
O przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty zakupu paliw, Zamawiający
niezwłocznie powiadomi Wykonawcę telefonicznie, a następnie potwierdzi to
zawiadomienie za pomocą faksu, w celu zastrzeżenia utraconej karty paliwowej.
Jeżeli utracona karta zakupu paliw została odzyskana, Zamawiający zobowiązany

jest zgłosić ten fakt niezwłocznie za pomocą faksu i odesłać odzyskaną kartę
pozbawioną cech użytkowych.
1.
2.

3.
4.

§3
Wartość umowy, przy założeniu poziomu cen określonych w ofercie, wynosi
……………………………. zł netto (słownie: ……………………….. zł …./100)
Do każdej wystawionej faktury Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości
określonej przepisami obowiązującymi w dniu zakupu towaru. W dniu podpisania
umowy, stawka VAT wynosi - zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy ….%.
Wartość brutto umowy ……………….. zł. (słownie: …………………. zł …./100)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni środków
finansowych określonych w ust. 3 i ilości produktów określonych w §1 ust. 1, z
tytułu czego Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.

§4
1. Zapłata należności z tytułu sprzedaży produktów będzie dokonywana przez
Zamawiającego w oparciu o ilość i cenę zakupionych produktów, podaną na
wydruku wszystkich transakcji za dany okres rozliczeniowy i obejmuje należność
z tytułu sprzedaży produktu dokonanej w tym okresie na rzecz Zamawiającego, z
uwzględnieniem warunków cenowych określonych w ofercie.
2. Ceny za produkty pobrane przez Zamawiającego będą naliczane wg cen
obowiązujących w dniu tankowania na stacjach, na których zostało pobrane
paliwo.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu upustu w wysokości ….% na 1 litr benzyny
bezołowiowej (Pb95), oleju napędowego (ON) (od ceny brutto).
4. Faktura wystawiona za dany okres rozliczeniowy będzie zawierała ilość i cenę za
poszczególne produkty nabyte w danym okresie rozliczeniowym przez
Zamawiającego przy użyciu kart zakupu paliwa oraz wysokość udzielonego
upustu,
5. Na fakturze powinny być określone numery rejestracyjne pojazdów oraz ilości
zakupionego na pojazdy paliwa.
6. Wraz z fakturami Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu drogą
elektroniczną, na wskazany adres, w formie tabeli poniższe informacje:
a. nr faktury,
b. nr karty flotowej,
c. nr rejestracyjny pojazdu,
d. data realizacji,
e. nr stacji,
f. miejscowość,
g. nazwa produktu,
h. ilość litrów,
i. cena za litr,
j. wartość brutto.
7. Faktury za transakcje dokonane przez Zamawiającego z użyciem kart zakupu
paliw, wystawiane będą przez Wykonawcę raz / dwa razy w miesiącu za okres od
……………. do ostatniego dnia miesiąca, po zakończeniu okresu rozliczeniowego
obejmujące należności z tytułu sprzedaży produktów dokonanej w tym okresie na
rzecz Zamawiającego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu
rozliczeniowego.
8. Wykonawca, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, przekaże Zamawiającemu

szczegółowy wykaz transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym,
zawierający w szczególności: datę, miejsce, ilość i wartość zakupu paliwa, numer
rejestracyjny pojazdu.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

§5
Zapłata należności, o których mowa w §3 nastąpi przelewem w terminie 14 dni od
daty sprzedaży, na rachunek Wykonawcy znajdujący się na wystawionej fakturze.
Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
Za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu należności z tytułu
dokonanej sprzedaży produktów i usług na rzecz Zamawiającego na rachunek
bankowy Wykonawcy.
Nieuregulowanie należności w terminie spowoduje naliczenie odsetek
ustawowych za opóźnienie.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu osób
uprawnionych do wystawiania i otrzymywania faktur.
Zamawiający oświadcza, że nie jest zwolniony od płacenia podatku od towarów i
usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 5272529237.
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług
(VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP …………………………….. .

§6
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia: ……………. r. do dnia: …………………. r.
jednak nie dłużej niż do dnia wyczerpania wartości umowy lub ilości paliw
wskazanej powyżej w §1.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W powyższym przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
3. W razie rozwiązania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany jest - w terminie
nieprzekraczającym 7 dni od dnia rozwiązania niniejszej umowy - do zwrotu
wszystkich kart zakupu paliwa znajdujących się w jego posiadaniu.
§7
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie w postaci aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający dopuszcza waloryzację cen paliw w trakcie realizacji umowy w
następujących przypadkach:
- przy wzroście lub obniżce podatku akcyzowego,
- przy zmianie podatków pośrednich,
- przy zmianie cen producenta lub hurtownika,
- przy zmianie cen urzędowych,
- przy zmianie kursów walut, w których Wykonawca rozlicza się z producentem.
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy w przypadku zmiany cen
jednostkowych paliw, wyjaśnienia na piśmie z jakiego powodu nastąpiła zmiana
ceny.
4. W przypadku, gdy zadeklarowane ilości dostaw nie zostaną zrealizowane,
Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy, aby
gwarantowany zakres został wykorzystany. W tym celu po przeliczeniu średniego

miesięcznego zużycia strony umowy ustalą o ile umowa winna zostać
przedłużona, nie dłużej jednak niż o kolejne 12 miesięcy. W razie potrzeby
przedłużenie może następować wielokrotnie.
W przypadku, gdy wykonawca nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu oznaczać
to będzie brak roszczeń co do niezrealizowanego zakresu.
5. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy
niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby
zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba,
że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§8
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie
mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.
§9
Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, strony
poddają rozstrzygnięciu właściwemu dla Zamawiającego sądowi powszechnemu.
§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
§11
Integralną cześć niniejszej umowy stanowią:
Załącznik Nr 1 - SWZ
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

