
 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 

 
Dostawa paliw płynnych do  pojazdów Wielickiej Spółki Transportowej Sp. z o.o. 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 

1.1 Rola zamawiającego 

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 

1.2.Nazwa zamawiającego: WIELICKA SPÓŁKA TRANSPORTOWA SP. Z O.O. 

1.3.Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 381783521 

1.4.Adres zamawiającego: 

Ulica: DEMBOWSKIEGO 7B 

Miejscowość: WIELICZKA 

Kod pocztowy: 32-020 

Województwo: małopolskie 

Kraj: Polska 

1.5.Lokalizacja NUTS 3: PL214 – Krakowski 

1.6.Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wst.info.pl 

1.7.Adres strony internetowej zamawiającego: wst.info.pl 

1.8.Rodzaj zamawiającego: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

1.9.Przedmiot działalności zamawiającego: transport publiczny 

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: Dostawa paliw płynnych do  pojazdów Wielickiej Spółki 

Transportowej 

2.4.Data ogłoszenia: 28 listopada 2022 roku 

2.5.Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak 

2.6.Tryb udzielenia zamówienia: przetarg  

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 

3.1.Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  wst.info.pl 

3.2.Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie 

3.3.Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

oświadczeń oraz innych dokumentów w formie papierowej lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej: sekretariat@wst.info.pl  lub w siedzibie WST SP. z o.o., sekretariat , I piętro, ul. 

Dembowskiego 7B, 32-020 Wieliczka. 
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3.4. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja 

między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: sekretariat@wst.info.pl 

3.5.Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji:  

1. Oferta musi być sporządzona według wzoru -  formularz ofertowy . 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście, e-mailem na adres: sekretariat@wst.info.pl,  

poprzez operatora pocztowego lub posłańca zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: 

„Oferta na dostawę paliw płynnych do pojazdów Wielickiej Spółki Transportowej”. Nie otwierać przed 

dniem 5 grudnia 2022 r.  godz. 12.00”. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. 

3. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy. 

4. Termin złożenia oferty 5 grudnia 2022 roku godz. 11.00 w sekretariacie Wielickiej Spółki 

Transportowej Sp. z o.o., I piętro, ul. Dembowskiego 7B, 32-020 Wieliczka. 

5. Oferty złożone po terminie lub w innej formie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przesłanych pocztą lub 

pocztą kurierską liczy się data ich fizycznego dostarczenia/doręczenia do siedziby Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia wymaganych 

dokumentów oraz do wyjaśnienia treści złożonej oferty (najwyżej ocenionej). 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny (na piśmie) oferty najkorzystniejszej.  

 

3.6.Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 

3.7.Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski 

3.8.RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych jest Wielicka Spółka 

Transportowa  

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dembowskiego 7B, 32-020 Wieliczka 

 

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

4.1.Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 

4.2.Numer referencyjny: 01/2022 

4.3.Rodzaj zamówienia: Dostawy 

4.4.Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego 

postępowania: Nie 

4.5.Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 

4.6.Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa paliw płynnych do pojazdów Wielickiej Spółki Transportowe ilościach: 

1) ON – 300 000 LITRÓW (+/- 10%), w tym Oleju napędowego ON „o polepszonych 

właściwościach niskotemperaturowych 75 000 litrów (+/-10%); 

2)  Adblue – 10 000 litrów (+/- 10%) 

 

Wskazana prognozowana ilości oleju napędowego i Adblue ma charakter orientacyjny i może odbiegać 

od faktycznie zakupionej, w okresie trwania umowy, ilości. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości faktycznie 

zakupionego paliwa w stosunku do szacunkowej ilości, nie pociąga dla Zamawiającego (Odbiorcy) żadnych 

konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie zakupione paliwo wg stawek określonych 

w zawartej umowie oraz nie może być przedmiotem roszczeń ze strony Wykonawcy. Przyjmuje się, że wahania 

w faktycznie zakupionego paliwa w stosunku do prognozowanej dostawy nie przekroczą 10% dostawy 

prognozowanej.  
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4.7.Krótki opis przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zapewni sprzedaż paliw na Stacji Paliw znajdującej się na terenie miasta Wieliczka, w odległości 

do 2 km od miejsca postoju i parkowania pojazdów należących do WST Sp. z o.o. tj. ul. Dembowskiego 7A,  

32-020 Wieliczka. Usługa dostępna będzie codziennie w godzinach od  06.00 do 22.00. Wykonawca zapewni 

stały zapas paliw niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania pojazdów Wielickiej Spółki Transportowej 

Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiajacego sukcesywnie, stosownie do jego 

potrzeb tj. olej napędowy 25 000 litrów miesięcznie (+/-10%), Adblue 833,33 litry miesięcznie (+/- 10%). 

Zamawiający w dniu podpisania umowy ze Zleceniobiorcą przekaże mu aktualny wykaz pojazdów i kierowców, 

który będzie na bieżąco uzupełniany o powstałe w ciągu wykonywania usługi zmiany. Zleceniobiorca będzie 

prowadził ewidencję pobranego paliwa dla pszczególnych pojazdów. Faktury bezgotówkowe wystawiane będą 

przez Zleceniobiorcę dla poszczególnych pojazdów raz w miesiącu. Płatność nastąpi 14 dni od dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4.8.Główny kod CPV: 09100000-0 – Paliwa 

             09134100-7 – Oleje napędowe 

4.9.Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31 

4.10.Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne dostawy: 

Nie 

4.11.Kryteria oceny ofert: 

Cena 60 %, stały upust procentowy dla paliwa  20 %, stały upust procentowy dla płynu  20 % 

4.12.Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 

4.13.Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu: 

Kryterium 1 

Nazwa kryterium: Cena 

Waga: 60 % 

Kryterium 2 

Nazwa kryterium: Stały upust procentowy paliwa 

Waga: 20 % 

Kryterium 3 

Nazwa kryterium: Stały upust procentowy płynu  

Waga: 20 % 

4.14.Sposób liczenia: 

Nr kryterium Wzór 

1 Cena 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 pkt * waga 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof -  cena podana w ofercie 

2 stały upust procentowy paliwa  



 

 

 

 

Liczba punktów = ( Ozn war2/Ozn max2 ) * 100 pkt * waga 

gdzie: 

 - Ozn war2 - podana w ofercie  

 - Ozn max2 - najwyższa spośród wszystkich ofert 

3 stały upust procentowy płynu  

Liczba punktów = ( Ozn war2/Ozn max2 ) * 100  pkt * waga 

gdzie: 

 - Oz war2 - podana w ofercie  

 - Ozn max2 - najwyższa spośród wszystkich ofert 

 

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 

5.1.Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia:  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:  

1) który złożył  nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania,  

2) nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  jeżeli  warunki  udziału 

w postępowaniu zostały przez Zamawiającego określone lub nie wykazał braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania.  

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który  po ogłoszeniu upadłości zawarł  układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez likwidację 

majątku upadłego,  

2) który  naruszył  obowiązki  dotyczące  płatności  podatków,  opłat  lub  składek  na ubezpieczenie  

społeczne  lub  zdrowotne,  chyba,  że  wykonawca  odpowiednio  przed upływem  terminu  

składania  ofert  dokonał  płatności  należnych  podatków,  opłat  lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności,    

3) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne, który  

w  wyniku  zamierzonego działania  lub  rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub nienależycie 

wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów,  

4) który z przyczyn leżących po jego stronie, nie  wykonał  albo  nienależycie  wykonał wcześniejszą  

umowę  w  sprawie  zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania. Wykluczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim następuje, gdy nie 

upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,   

3. Zamawiający  zawiadamia  równocześnie  wykonawców,  którzy  zostali  wykluczeni z postępowania 

o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

5.2.Warunki udziału w postępowaniu: Tak 

5.3.Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 

1. Zdolność techniczna lub zawodowa: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający 

uzna warunek za spełniony poprzez: 

1) posiadanie co najmniej jednej stacji paliw w odległości nie przekraczającej 2 km od miejsca 

postoju i parkowania pojazdów należących do WST Sp. z o.o.  tj. ul. Dembowskiego 7a, 32-020 

Wieliczka, czynną 06.00 - 22.00. Na potwierdzenie spełniania warunku należy złożyć 



 

 

 

 

oświadczenie o lokalizacji i godzinach pracy stacji. 

2) Wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej dwa zamówienia 

(tj. 2 umowy na dostawę oleju napędowego oraz AdBlue) w ilości nie mniejszej niż 30 000 litrów 

każde. Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć oświadczenie o wielkości 

zrealizowanych zamówień wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów na 

rzecz których dostawy zostały wykonane. 

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za 

spełniony poprzez posiadanie aktualnej koncesji na sprzedaż paliw wydanej przez organ uprawniony, 

którą należy dołączyć do oferty. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu  

do  konkretnego  zamówienia,  lub  jego  części,  polegać  na  zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane.  

4. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów  udostępniających zasoby, 

składa wraz z ofertą, 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  oraz,  że  stosunek  łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 

zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 

5.4. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o braku podstaw  do  wykluczenia oraz oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak 

5.5 Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału 

w postępowaniu:  

1) Zezwolenie,  

2) Koncesja, 

3) Oświadczenie o lokalizacji stacji paliw, 

4) Wykaz dostaw wykonanych. 

5) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia                               

 

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 

6.1.Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 

6.2.Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 

6.3.Zamawiający wymaga wadium: Nie 

6.4.Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 

6.5.Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia: 

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

zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie: 



 

 

 

 

1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy; 

2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 

3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego  umocowania. 

6.6. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie 

6.7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

1) jej  treść  nie  odpowiada  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu ,  

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji,  

3) wykonawca  na  wezwanie  nie  złożył  wyjaśnień  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny  lub w wyniku 

wyjaśnień Zamawiający uznał, że oferta zawiera rażąco niska cenę,  

4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,  

5) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,  

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

7.1. Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 

7.2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak. 

7.3. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 

1) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli w wyniku tych zmian konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego i mających wpływ na termin i zakres 

wykonania zamówienia; 

2) Wprowadzeniu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne 

dla Zamawiającego. 

3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą ilości zakupionego 

paliwa lub zmianą liczby obsługiwanych w ciągu roku pojazdów i sprzętu. 

4) przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy, o nie więcej niż 6 miesięcy,  w przypadku 

gdy ilość zakupionego paliwa  w okresie obowiązywania umowy, nie osiągnie wartości określonej w 

umowie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie  świadczyć usługę na tych samych 

warunkach. 

3. Wszelkie zmiany pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin może ulec 

przedłużeniu o czas  trwania w/w okoliczności, jednak zawsze wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności 

SEKCJA VIII - PROCEDURA 

8.1. Termin składania ofert: 2022-12-05 godz.: 11.00 

8.2. Miejsce składania ofert: ul. Dembowskiego 7b, 32-020 Wieliczka, sekretariat WST 

8.3. Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 godz.: 12.00 

8.4. Termin związania ofertą: 30 dni 

8.5. Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia:  

1. Odwołanie  przysługuje  wykonawcy,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego zamówienia oraz  

poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez Zamawiającego postanowień 

Regulaminu.  



 

 

 

 

2. Odwołanie wnosi się do Kierownika Zamawiającego w terminie 3  dni, od dnia w którym wykonawca 

powziął  lub  mógł  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących podstawę wniesienia 

odwołania, z zastrzeżeniem ust. 5.  

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji warunków zamówienia 

można wnieść nie później niż w dniu poprzedzającym dzień składania ofert.   

4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 

warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składnia 

wniosków.  

5. Odwołanie wniesione po terminie lub przez podmiot nieuprawniony podlega odrzuceniu.  

6. Odwołanie winno zawierać co najmniej następujące elementy:  

a. oznaczenie podmiotu do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli 

ustawowych i pełnomocników,   

b. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,   

c. wymienienie załączników,  

d. oznaczenie postępowania, którego dotyczy,  

e. oznaczenie podmiotu odwołującego,  

f. uzasadnienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu,  

g. zwięzłe określenie zarzutów,  

h. okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania  oraz  dowody  na poparcie 

przytoczonych okoliczności,  

i. żądanie odwołującego.  

7. Przed rozstrzygnięciem odwołania, kierownik Zamawiającego, przekazuje odwołanie celem zajęcia 

stanowiska komisji  przetargowej  lub  osobie  albo  osobom,  które  zostały  wyznaczone do 

przeprowadzenia postępowania.  

8. O  wniesieniu  odwołania  oraz  jego  treści  Kierownik  Zamawiającego  zawiadamia wykonawców  

uczestniczących  w  postępowaniu.  Wykonawcom  przysługuje  prawo przystąpienia do  postępowania 

odwoławczego  i  przedstawienie  pisemnego  stanowiska. Kierownik  Zamawiającego  wskazuje  termin  w  

jakim  przystępujący  do  postępowania odwoławczego mogą złożyć stanowisko.  

9. W  przypadku  wniesienia  odwołania,  Zamawiający  może  wystąpić  do  wykonawców o przedłużenie 

terminu związania ofertą.  

10. Rozstrzygnięcie  odwołania  następuję  w  terminie  do 21 dni od jego wniesienia. W przypadku, gdy do 

rozstrzygnięcia odwołania niezbędne jest pozyskanie dodatkowych wiadomości  specjalnych,  powołanie  

biegłych  lub  innych  podmiotów,  Kierownik Zamawiającego może przedłużyć termin rozstrzygnięcia 

odwołania.  
 

8.6. Rażąca cena:  

1. Jeżeli  zaoferowana  cena lub jej istotne  części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie w stosunku  do  

przedmiotu  zamówienia  lub  budzą  wątpliwości  Zamawiającego  co  do możliwości  wykonania  

przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z wymaganiami  określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

wynikającymi  z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia 

dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych.  Zamawiający  w  celu  

ustalenia,  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do przedmiotu zamówienia zwraca się 

do wykonawcy  o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty 

mających wpływ na wysokość ceny.   

2. Zamawiający,  oceniając  wyjaśnienia,  bierze  pod  uwagę  obiektywne  czynniki, w szczególności  

oszczędność  metody  wykonania  zamówienia,  wybrane  rozwiązania techniczne,  wyjątkowo  

sprzyjające  warunki  wykonywania  zamówienia  dostępne  dla wykonawcy, oryginalność projektu 

wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

3.  Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena  

wyjaśnień  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do przedmiotu 

zamówienia. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

8.7. Wezwanie:  

1. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 

wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy, lub którzy złożyli 

wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  w  wyznaczonym  terminie,  

chyba  że  mimo  ich złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo zachodzą przesłanki unieważnienie postępowania.   

2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty  inne niż oświadczenia powinny 

potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,  brak  podstaw  do  

wykluczania z udziału w postępowaniu  oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez Zamawiającego, na dzień ich złożenia.  

3. Zamawiający  może  wezwać  Wykonawcę,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów,  o których mowa wyżej. Wszelkie koszty 

związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez Zamawiającego i przygotowaniem oferty 

ponosi wykonawca 

8.8.Wybór oferty 

1. Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) 

albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy  wykonawców, którzy  złożyli  

oferty,  a  także  punktację  przyznaną  oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) wykonawcach, których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne i prawne,  

3) wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu,  

4) terminie, po upływie którego zostanie zawarta umowa.  

2. Po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  Zamawiający  umieścić  informację o wyborze na stronie 

internetowej. 

8.10.Unieważnienie postępowania:  

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty,  

3) w  przypadku,  o  którym  mowa  w  par.  24  ust  4  Regulaminu,  zostały  złożone  oferty dodatkowe 

o tej samej cenie,  

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie  

zamówienia nie  leży  w  interesie  Zamawiającego,  czego  nie można  było wcześniej przewidzieć,  

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej 

i prawnie skutecznej, umowy w sprawie zamówienia 

 

2. Zamawiający  zastrzega   sobie  prawo  unieważnienia  postępowania  bez  podania przyczyn. 

3. O unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  zawiadamia równocześnie 

wszystkich Wykonawców umieszczając informację na stronie internetowej.  

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom, którzy złożyli oferty, nie 

przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w  postępowaniu, w  tym również kosztów 

przygotowania oferty. 



 

 

 

 

8.11. Zawarcie umowy: 

1. Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie  udzielenia zamówienia nie  wcześniej  niż po upływie  3  dni  

od przekazania  wykonawcom  informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej oferty. 

2. W  przypadku,  gdy  w  postępowaniu  wpłynęła  wyłącznie  jedna  oferta  zawarcie  umowy w sprawie 

zamówienia może nastąpić bezpośrednio po przekazaniu informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.  

3. Zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia może nastąpić po upływie terminu związania  ofertą  pod  

warunkiem,  że  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  nie wyraził sprzeciwu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego: 

 

1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu Dostawy) wraz z następującymi 

załącznikami: 

a) Formularz cenowy – załącznik nr 1 do formularza ofertowego 

b) Załącznik o cenach paliwa/płynu na stacjach w dniach określonych w załączniku – załącznik nr 2 

do formularza ofertowego 

2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu Dostawy) 

3. Oświadczenie wykonawcy (dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu) ( Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu Dostawy) 

4. Oświadczenie w sprawie lokalizacji stacji paliw (Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu Dostawy) 

5. Projekt umowy (Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu Dostawy) 

 


