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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.  
ul. Mickiewicza 16 
99-200 Poddębice 
tel.: 43 828-82-50  
fax. 43 828-82-55 
NIP: 828-14-09-238, REGON: 101075971,  
Godziny pracy Administracji: poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:35. 
Adres strony internetowej: www.nzozpcz.pl 
e-mail: zamowienia@nzozpcz.pl 
Adres na portalu ePuap: /PCZSPZOO/domyslna 

    

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 
negocjacji, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w odniesieniu do dostaw i usług. 
W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – 
Kodeks Cywilny. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup produktów paliwowych na stacjach paliwowych 
Wykonawcy z wykorzystaniem kart paliwowych lub innych spersonalizowanych/zindywidualizowanych 
dokumentów uprawniających do dokonania transakcji zakupu paliw płynnych i ich rejestracji w 
systemie elektronicznym z odroczonym terminem płatności dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. 
z o.o. w Poddębicach, określonych w Pakiecie nr 1” 
a) Olej napędowy ON – 60 000 litrów; 
b) Benzyna bezołowiowa PB 95 – 100 litów   

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod 
kodem CPV: 09134100-8, 09132100-4. 

3. Oferowane paliwa muszą spełniać wymagania: 
a) Określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych; 
b) Certyfikatów jakościowych określonych w Polskich Normach tj. w szczególności PN – EN 228 oraz 

PN – EN 590. 
4. Wykonawca będzie posiadał ważną koncesję na obrót paliwami płynnymi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami przez cały okres obowiązywania umowy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania przedmiotu umowy nie więcej niż 20% 

wartości umowy. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu nie 
wykorzystania zakresu ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. 
Niewykorzystanie przez Zamawiającego umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje 
powstania zobowiązań odszkodowawczych z tego tytułu. 

6. Zamawiający będzie dokonywał zakupów paliwa sukcesywnie na stacji paliw Wykonawcy. Wydawanie 
paliw odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników paliwa samochodów Zamawiającego, a 
tankowanie maszyn do kanistrów za upoważnieniem lub przy pomocy ważnych kart wydanych na 
„okaziciela”. Każde tankowanie odbywać się będzie do pełna „pod korek”. 

7. Zamawiający wymaga, aby stacja paliw dedykowana do realizacji przedmiotowego zamówienia była 
czynna codziennie (7 dni w tygodniu) 24 godziny na dobę i znajdowała się w odległości nie dalej niż 20 
kilometrów od siedziby Zamawiającego, liczonej jako długość trasy przejazdu od siedziby 
Zamawiającego do wskazanej stacji paliw Wykonawcy po drogach publicznych. 
Adres siedziby Zamawiającego: 
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach 
ul. Mickiewicza 16 
99-200 Poddębice 
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8.  Ceny za zakupione paliwo naliczone według cen obowiązujących na stacji paliw 
Wykonawcy(wskazanej w punkcie 6), w chwili tankowania, pomniejszone o zadeklarowany przez 
Wykonawcę w ofercie opust cenowy. 

9. Wielkość opustu cenowego (wyrażona w procentach) jest stała w okresie realizacji umowy. Przez stały 
opust cenowy Zamawiający rozumie stały opust naliczany, od każdego litra zakupionego po dziennej 
cenie sprzedaży paliwa. 

10. Zamawiający będzie dokonywał zakupu paliwa na terenie powiatu poddębickiego, natomiast 
Zamawiający przewiduje przypadki tankowania samochodów na ternie całej Polski. 

11. Zamawiający wymaga wystawienia kart paliwowych przypisanych do numerów rejestracyjnych 
pojazdów. 

12. Wszystkie karty paliwowe lub elektroniczne karty wystawione na okaziciela powinny spełniać bankowe 
standardy zabezpieczeń i być zabezpieczone poufnym kodem identyfikacyjnym PIN, który będzie znany 
tylko ich użytkownikom. 

13. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami sprzedanego paliwa. 
14. Dostawy paliw odbywać się będą dwa razy w miesiącu, po zakończeniu każdego z dwóch okresów 

rozliczeniowych: 
a) pierwszy okres rozliczeniowy liczony będzie od 1 – go do 15 – go dnia każdego miesiąca; 
b) drugi okres rozliczeniowy liczony będzie o 16 – go każdego miesiąca do ostatniego dnia miesiąca 

kalendarzowego. 
Bezgotówkowy zakup paliwa musi umożliwić prowadzenie ewidencji pobranego paliwa dla 
poszczególnych pojazdów z podaniem numeru rejestracyjnego, daty tankowania, miejsca tankowania, 
ilości pobranego paliwa oraz stan licznika pojazdu tankującego (podany przez kierowcę 
Zamawiającego). W przypadku osoby dysponującej dokumentem na „okaziciela” ewidencja powinna 
zawierać przynajmniej informację o dacie dokonania transakcji oraz ilości zakupionego paliwa.        

15. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ponieważ spowodowałoby to nadmierne 
trudności w organizacji i pracy szpitala, a brak koordynacji działań różnych wykonawców mógłby 
poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zadania. 

16. Szczegółowy zakres wykonywanych usług zawiera Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SWZ. 
17. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 uPzp. 
18. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu. 
19. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.  
20. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
21. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
22. Wykonawca na własne ryzyko i koszt musi odebrać przedmiot zamówienia z siedziby Zamawiającego. 
23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pozycje pakietu. W ramach 

pakietu Zamawiający wymaga złożenia pełnej oferty tj. oferta musi obejmować całość przedmiotu 
zamówienia pod względem asortymentu jak i ilości. W przeciwnym wypadku oferta zostanie 
odrzucona jako nie odpowiadająca specyfikacji warunków zamówienia. 

24. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

 
Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 

art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp; 

1.2  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

1.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.  
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Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Warunek zostanie spełniony jeżeli 
Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

 

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

odrębnych przepisów.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku posiadania przez Wykonawcę aktualnej 
Koncesji na obrót paliwami płynnymi zgodną z obowiązującymi przepisami. 

Warunek zostanie wstępnie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie 
dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowania, które stanowi załącznik nr 4 do SWZ.  

 

1.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Warunek zostanie spełniony jeżeli 
Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

 

1.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Warunek zostanie spełniony jeżeli 

Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4 do SWZ.. 

 
 

Va.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1  pkt 4 ustawy Pzp. 

1. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 
 w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 
sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z 
wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju 
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

 
VI.  Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 

braku podstaw wykluczenia. 

 

1. Aktualne na dzień składania ofert, wypełnione oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z 
postępowania, które stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

 

2. Aktualne na dzień składania ofert, wypełnione oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia 
niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:  

3.1 odpis z lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub 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; 

3.2 aktualną Koncesję na obrót paliwami płynnymi zgodną z obowiązującymi przepisami; 

 
 Na podstawie art. 128 ust. 1 uPzp, jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 

125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 

postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę 
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odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem 

art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp.   

 

 
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 
jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z 
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej rodzaju 
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

5. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jego złożeniem. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w ust. 3 pkt 3.1), zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, 
jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 5 stosuje się. 

7.  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.  

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 
przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności 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 oraz 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.  
 

VII. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

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

wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał 
(o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

 

VIII. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia. 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których 
mowa w Rozdziale VI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia. 
 

IX.         Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 
poczty elektronicznej, email: zamowienia@nzozpcz.pl 
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2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz 

do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularz do komunikacji”. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy 

usług administracji publicznej (ePUAP). 

4. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP. 

6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują 
się numerem ogłoszenia lub numerem postępowania. 

7. Wszystkie dokumenty przekazywane przez Wykonawcę Zamawiającemu (w tym oferta) muszą być 
sporządzone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Paulina Dominiak, tel. 43 828 82 35, e-

mail: zamowienia@nzozpcz.pl  

 

X.  Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

 

XI.  Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 29.06.2021 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 
wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy 
niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłożenie terminu związania ofertą. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 

 

XII.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 

do SWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, termin płatności, oświadczenie o 
okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SWZ i wzoru umowy bez 
zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy; 

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI.1), VI.2) niniejszej SWZ; 

3) wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo - cenowy; 

4) oryginał pełnomocnictwa w postaci elektronicznej lub elektroniczna kopia pełnomocnictwa 

poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie 
osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy;  

5) W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum/ spółka cywilna), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby 
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uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6) Oryginał pisemnego zobowiązania podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca 
polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia — 
jeżeli dotyczy. 

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 
czytelny. 

4. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913), Wykonawca powinien 
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

5. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie (miniPortal) i postępować 
zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl 

6.  Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na mini portalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 
wykonawców na mini portalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem.  

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
8. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej 

na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl 
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania 
w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnice przedsiębiorstwa” a następnie 
wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP udostępnionego również 
na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na 
miniPortalu. 

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

12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 
wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie miniPortalu kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana 
oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownemu złożeniu. 

13. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do 
reprezentowania, sporządzone w języki obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

14. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 
złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.  

15. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 
Wykonawcę. 

16. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
17. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
19. Warunki wymagane przy złożeniu oferty wspólnej kilku przedsiębiorców (konsorcjum, spółka cywilna): 

19.1. W przypadku, gdy wykonawcą są podmioty występujące wspólnie muszą załączyć do oferty 
pełnomocnictwo na mocy którego wspólnicy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania  ich w 



„Dostawy paliw płynnych dla  
„Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach” 

Numer postępowania: PCZ/ZP/3330/4/2021  Str. 8 z 13 

postępowaniu przetargowym lub reprezentowania ich w postępowaniu przetargowym i zawarciu 
umowy. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie 
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 
Pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich tych wykonawców ubiegających się wspólnie 
o zamówienie publiczne, którzy ustanawiają pełnomocnika. Podpisy muszą zostać złożone przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy 
przedstawić w postaci oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

19.2. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia lub upoważnionego pełnomocnika. 

19.3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający 
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych podmiotów. 

19.4. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy na żądanie zamawiającego, zobowiązani są przed 
podpisaniem umowy przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców, 
zawierającą w szczególności: 

19.4.1. wskazania reguł ponoszenia odpowiedzialności przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, 

19.4.2. wskazania podmiotu, który będzie wystawcą faktury w ramach realizacji zamówienia, 
19.4.3. wskazania podmiotu, który będzie ich reprezentował w stosunkach zewnętrznych, 
19.4.4. zapis, z którego wynika, że umowa regulująca współpracę tych wykonawców nie może zostać 

rozwiązana przed zakończeniem realizacji zamówienia. 
20. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz 
opisu kolumn i wierszy. 

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

 
 
XIII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę wraz z wymaganymi złącznikami należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2021 r., do godz. 10:00.  

2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego 
dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2021 r., o godzinie 11:00. 

4. Otwarcie ofert jest niejawne. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzącego 
postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 

6.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

6.2  cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

7. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia 
ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

8. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania. 

 

XIV.  Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Wszelkie rozliczenia między stronami będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

2. Cenę oferty należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
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3. Za cenę oferty, podaną przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego Formularza asortymentowo - 
cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, przyjmuje się wartość brutto określoną jako iloczyn cen 
jednostkowych netto za kilogram, cena jednostkowa netto po zastosowaniu upustu za 1 litr paliwa i 
pomnożona przez ilość zamówienia, zwiększona o podatek VAT. Cenę oferty wyliczoną na podstawie 
formularza asortymentowo - cenowego Wykonawca wpisze w pkt. 2 Formularza ofertowego — Załącznik 
Nr 1 do SWZ. 

4. Cenę oferty będzie stanowiła cena brutto przedmiotu zamówienia wyliczona na podstawie Załącznika nr 2 
— Formularz asortymentowo - cenowy. 

5. Cena powinna obejmować ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. 

6. Do ceny oferty Wykonawca musi wliczyć wszelkie koszty wynikające z odbioru przedmiotu zamówienia do 
siedziby Zamawiającego, gdyż Zamawiający z tego tytułu nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. 

7. Podana przez Wykonawcę cena w w/w załączniku będzie podstawą do porównania ofert i musi zawierać 
wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 

8. Na podaną cenę w Załączniku Nr 2 do SWZ zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą. 

9. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo  z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.  

10. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

11. Zamawiający wymaga stałości cen netto upustu na czas obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zapisów 
określonych we wzorze umowy – Załącznik nr 5 do SWZ. 

12. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia został określony we wzorze umowy – 
Załącznik nr 5 do SWZ.  

13. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

 

XV.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

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

• Cena (C) -        60% 

• Termin płatności (P)      40% 

 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium 
Waga 

[%] 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Cena (C) 60% 60 

                             Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 60 pkt 

                            Cena badanej oferty 

Termin płatności 
(P) 

40% 40 

Termin płatności: 30 dni — 0 pkt 
   Termin płatności: 45 dni — 20 pkt  
   Termin płatności: 60 dni — 40 pkt 
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości przyznawania 
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punktów pośrednich. 

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + P 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, 

P – punkty przyznane w kryterium „Termin płatności” 

 

4. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto 
wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli 
powyżej. 

5. Ocena punktowa w kryterium „Termin płatności” dokonana zostanie na podstawie terminu płatności 
wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przyznana zgodnie z punktacją przyznaną w tabeli powyżej. 

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru. 

8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą 
ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

9. Zamawiający nie przewiduje  przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 
 

XVI.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 577 uPzp,  
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w ust. 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 
warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Umowa zostanie 
uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie 
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

6. 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 w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.  

7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

 

XVII.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym 
postępowaniu. 
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XVIII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu 
oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowania o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

3.1  niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielnie   
zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 

3.2  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy;  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

6.1  5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

6.2   10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się na wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 
dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału 
nie stanowią inaczej. 

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

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezes Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przysyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowej jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postepowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.   

 
 

XIX. Klauzula informacyjna dotyczące ochrony danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119. z 4 maja 2016 r.), dalej RODO, Zarząd Spółki PCZ informuje: 

1. Administratorem Danych Osobowych pozyskanych od uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

w tym danych osobowych osób reprezentujących Oferenta oraz osób wyznaczonych przez niego do kontaktów z 

Zamawiającym w trakcie postępowania a także  

w trakcie realizacji umowy, jest Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  

z siedzibą w Poddębicach (99-200) ul. Mickiewicza nr 16. (dalej Administrator). 
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2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym  

w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: 

sekretariat@nzozpcz.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. 1. lit. c) RODO w celu prowadzenia postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego („Dostawy paliw płynnych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w 

Poddębicach, nr postępowania: PCZ/ZP/3330/4/2021). 

4. Dane osobowe będą mogły być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych 

na podstawie odrębnych przepisów prawa; w tym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2004 r.  

- Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp), a także podmioty,  

z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz 

Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcom 

świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych, serwisantom). 

5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat licząc od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania liczy się 

od dnia zakończenia czas trwania umowy. 

6. Obowiązek podania przez uczestnika postępowania danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym przepisami ustawy Pzp. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają wprost z 

ustawy Pzp. 

7. Uczestnikowi postępowania przysługuje prawo żądania od Administratora: uzyskania w jego siedzibie kopii swoich 

danych osobowych; dostępu do nich; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18. ust. 2. RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

przenoszenia danych; cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie; wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i nie będą 
przekazywane do państw trzecich. 

 

Załącznik do SWZ: 

Załącznik Nr 1. -  Formularz  ofertowy. 

Załącznik Nr 2. -  Formularz asortymentowo – cenowy. 

Załącznik Nr 3. -  Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 

Załącznik Nr 4. -  Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Załącznik Nr 5. -  Wzór umowy. 

Załącznik Nr 6. -  Identyfikator postępowania. 

 

 
             Zatwierdził 

 
                  Wiceprezes Zarządu  

                                    lek. med. Urszula Marjańska 
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