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I. Nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej 
prowadzonego postępowania 
 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach 
Adres: 16-400   Suwałki     ul. Mickiewicza 11     
Strona internetowa: wsprsuw.pl 
Adres poczty Zamawiającego:e-mail: wsprsuwalki@wp.pl 
Platforma zakupowa do składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
Kontakt: tel. 87 5662268, 87 5664493,  fax. 87 5631872   
Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających. 
 
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia; 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 
III. Tryb udzielenia zamówienia 

 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym  - art. 275 pkt 1  ustawy z dnia  11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp  
oraz niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej SWZ. 

2. Na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez 
przeprowadzenia negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 
ustawy Pzp.   

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

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

9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

10. Zamawiający przewiduje podziału zamówienia na części. 

11. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

12. Podstawa prawna opracowania specyfikacji warunków zamówienia: 

 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740  ze zm.) - jeżeli 

przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U.2020 r. poz. 2415) 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz.U.2020 r. poz. 2452). 

 
IV. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego  dla pojazdów Wojewódzkiej  Stacji  Pogotowia 

Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach.  
2. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części i obejmuje dostawę paliwa zgodnie z poniżej wymienionymi 

zadaniami: 
Zadanie   Nr 1 – jest to sukcesywna dostawa  25 000 l   oleju napędowego spełniającego PN–EN 590 
+A1:2017-06+Ap2 z póź. zm. lub równoważną, kod CPV 09.13.42.20-5. Dostawa polegać będzie  na  
tankowaniu zbiorników w pojazdach  Zamawiającego w stacji paliw na terenie m. Augustowa  przez okres 12 
miesięcy. Olej napędowy  ma być dostosowany do temperatury otoczenia (pory roku). 
Zadanie Nr 2 – jest to  sukcesywna dostawa:   55 000 l  oleju napędowego  spełniającego PN–EN 590 
+A1:2017-06+Ap2 z póź. zm. lub równoważną, kod CPV 09.13.42.20-5.Dostawa polegać będzie  na 

mailto:wsprsuwalki@wp.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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tankowaniu zbiorników w pojazdach Zamawiającego w stacji paliw na terenie m. Suwałki   przez okres 12 
miesięcy. Olej napędowy  ma być dostosowany do temperatury otoczenia (pory roku). 

3. Dostawa paliw ma być realizowana sukcesywnie w formie indywidualnego tankowania uprawnionych 
pojazdów  WSPR SP ZOZ w Suwałkach przez 7 dni w tygodniu i w święta w stacjach paliw  zlokalizowanych w 
zakresie zadania nr 1 na terenie miasta Augustów, w zakresie zadania nr 2 na terenie miasta Suwałk.  

4. Oferta na poszczególne zadanie  ma być złożona na oddzielnym formularzu ofertowym i cenowym.  
5. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe zgodne z polskim prawem. 

  
V. Informacja o podmiotowych i przedmiotowych  środkach dowodowych 

 
1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego –   Załącznik nr 1 do SWZ. 
2) Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa powyżej stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
3) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma  dostarczyć w terminie 5 dni  odpis ważnej koncesji na obrót 

paliwami płynnymi wydanej przez Prezesa URE na podstawie: Prawo energetyczne ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. 

4) Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 
 

VI. Termin wykonania zamówienia 
 

Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: 12miesięcy, tj.  od dnia 01.01.2023r. do 
31.12.2023r. 
 
VII. Podstawy wykluczenia 

 
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy 
Pzp i art. 109 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp oraz na podstawie art.7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego. 

 
VIII. Warunki udziału w postępowaniu 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 
ust.1, art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone 
w art. 112 pkt 2 ustawy Pzp dotyczące: 

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym 
zakresie, 

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub  zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów- Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o posiadaniu ważnej koncesji wydanej 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności w zakresie obrotu oraz dystrybucji  
oleju napędowego, 

3. zdolności ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
4. zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
5. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt XV 1-4 

SWZ, zostanie dokonana w oparciu o podmiotowe środki dowodowe. Z treści dokumentów musi 
jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił.  

6. Oferta Wykonawcy, która nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt XV 1-4 SWZ zostanie 
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

7. Zgodnie z art. 110 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
IX. Wykaz  podmiotowych  środków dowodowych 

 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego –   Załącznik 
nr 1 do SWZ. 

2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca  zobowiązany będzie dostarczyć w terminie 5 dni  odpis ważnej 
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koncesji na obrót paliwami płynnymi wydanej przez Prezesa URE na podstawie: Prawo energetyczne 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

3. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 
lub art. 14 RODO - Zał.  Nr 4 

4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące współpracy z podmiotami objętymi sankcjami gospodarczymi 
nałożonymi w związku z  agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - Zał.  Nr 3 

 
 
X. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował 

się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania 
i odbierania korespondencji elektronicznej 
 
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu, który jest dostępny pod 

adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/  oraz przy użyciu poczty elektronicznej wsprsuwalki@wp.pl. 

2. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy Pzp, nie można prowadzić z Wykonawcami 
komunikacji ustnej w innych przypadkach niż dotyczące informacji, które nie są istotne ( w szczególności 
nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu, dokumentów zamówienia, czy oferty). Przepis ten jako wyjątek od 
zasady elektronicznej komunikacji nie może być interpretowany rozszerzająco. Ponadto Zamawiający 
uprzedza, że z treści ewentualnych rozmów z Wykonawcami będzie sporządzał notatki służbowe, 
stosowanie do wymogów art. 61 ust. 2 ustawy Pzp. 

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

4. Zaleca się, żeby we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 
Wykonawcy posługiwali się numerem postępowania. 

5. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z miniPortalu; 
a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu miniPortalu Wojewódzkiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach https://miniportal.uzp.gov.pl. 
b) Zgodnie z wytycznymi określonymi w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal w celu korzystania 

z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem 
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. 
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru 
danych”.  

c) Specyfikacja połączenia -Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,format danych oraz 
kodowanie miniPortal -Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8. 

d) Oznaczenia czasu odbioru danych –miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane 
zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy. 

e) Integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. 
W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego 
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie 
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane 
poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia 

f) System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: 

 Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0, 

 Mozilla Firefox od wersji 15, 

 Google Chrome od wersji 20, 

 Microsoft Edge. 
6. Wymagania formalne dotyczące składania oświadczeń i dokumentów   

a) Oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, powinny być sporządzone w postaci 
elektronicznej, w formatach danych .txt, .rtf, .pdf, .ods, .odp, .xls, .ppt, .doc, .docx, .xlsx, .pptx, .xps, 
.odt., csv. W przypadku zastosowania innego formatu Zamawiający może nie mieć możliwości 
zapoznania się z ofertą, co może spowodować jej odrzucenie. 

b) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenia oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby, przedmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:wsprsuwalki@wp.pl
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c) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenia oraz zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone 
jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej.  

d) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa powyżej, dokonuje w przypadku:  

 podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w 
zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  

 oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia;  

 pełnomocnictwa –mocodawca.  
7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa powyżej, może dokonać również notariusz. 
8. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem 
wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9. Zamawiający zaleca format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
a) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES, 
b) zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, należy wówczas użyć 

formatu XAdES. 
8.   W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie 
      na język polski. 
 

XI. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, 
art. 66 i art. 69 
 

Zamawiający nie określa innej formy komunikacji w przedmiotowym postępowaniu. 
 
XII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

 
Osobą  uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami jest Bogdan Bezdziecki.  

 
XIII. Termin związania ofertą 

 
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni tj. od dnia upływu terminu składania 

ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 
ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o 
którym mowa w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany okres, nie dłuższy niż 60dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymagać będzie złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
 

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
a) formularz oferty sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 SWZ, w 

przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SWZ, powinien on zawierać 
wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku; 
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b) formularz cenowy zał. nr  2; 
c) na żądanie Zamawiającego należy dostarczyć w terminie 5 dni  odpis ważnej koncesji na obrót 

paliwami płynnymi wydanej przez Prezesa URE na podstawie: Prawo energetyczne ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. 

d) oświadczenie zał. nr 3 
e) oświadczenie zał. nr 4 

2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, a treść oferty musi odpowiadać treści 
SWZ. 

3. Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem 
nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu dostępnej pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

4. Korzystanie z miniPortalu jest bezpłatne. 
5. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być podpisana podpisem elektronicznym a 
formie elektronicznej powinna być podpisana podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę 
uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na 
podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. 

6. Złożenie oferty w postępowaniu 
a) Przed złożeniem podpisanej oferty Wykonawca musi ją zaszyfrować. Funkcjonalność do zaszyfrowania 

oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach postępowania. 

b) Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę poprzez wypełnienie „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty” dostępnego przez miniPortal (zakładka „Formularze do komunikacji”) i dostępnego na ePUAP.. W 
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 
będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

     7. Forma oferty 
a) Zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia Ofertę oraz oświadczenie, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym w formacie danych .txt, .rtf, .pdf, .ods, .odp, .xls, .ppt, .doc, .docx, .xlsx, .pptx, .xps, .odt., csv. W 
przypadku zastosowania innego formatu Zamawiający może nie mieć możliwości zapoznania się z ofertą, 
co może spowodować jej odrzucenie. 

b) sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej 
na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

c) do zaszyfrowania oferty należy posłużyć się Identyfikatorem postępowania z miniPortalu. 
d) do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i  niepodleganiu 

wykluczeniu w postępowaniu, w zakresie wskazanym w niniejsze SWZ, w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowalnym, zaufanym lub podpisem osobistym. 

8. Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ 
a) Zgodnie z art. 284 ust.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ. Zamawiający na podstawie art. 284 ust.2 jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

b) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża termin składania 
ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami 
niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

 
XV. Sposób oraz termin składania ofert 

 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu w nieprzekraczającym terminie do dnia 14.12.2022r. do 
godz. 08:00 

2. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z 
wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o 
udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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podwykonawcę. 
 

 
XVI. Otwarcia ofert 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi przy wykorzystaniu strony internetowej miniPortaluw dniu 14.12.2021 roku, o 

godzinie 08.10. 

2. Otwarcie  ofert  następuje  poprzez  użycie  mechanizmu  do  odszyfrowania  ofert  dostępnego  po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający w myśl art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

4. Zgodnie z art.222 ust.5 ustawy Pzp  Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach  zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
 

XVII. Sposób obliczenia ceny 
 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszej SWZ, powinien w cenie brutto uwzględnić 
ewentualne oferowane upusty, koszty ubezpieczenia, podatku VAT  oraz wszystkie inne koszty nie 
wymienione, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.  

2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny netto, wartości 

podatku VAT oraz ceny brutto.  
4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej 
w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.  

5. W takiej ofercie, wykonawca ma obowiązek:  
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego;  
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego;  
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 

podatku;  
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 
 

 
XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert 

 
Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących    kryteriów: 

Cena – waga - 60%  
Warunki dostawy: waga – 20% 
Stały rabat: waga - 20% 

Cena: waga -  60 %. 
Cena ofertowa winna spełniać wymogi ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 178), a w szczególności jej art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, który stanowi, że „cena to wartość 
wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. 
W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych 
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem 
akcyzowym.Cenę ogólną za przedmiot zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym", stanowiącym 
załącznik nr 1  do SWZ. 
Sposób obliczenia punktów w kryterium „cena”: 

            C = (Cmin : Cx) × 60 pkt. 
            C - ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie za cenę, 
Cmin - cena minimalna  zaoferowana    wśród ocenianych ofert, 
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Cx - cena  podana przez oferenta, dla którego wynik jest obliczany. 
            Oferta z najniższą  ceną otrzyma  60pkt. pozostałe oferty po matematycznym       
            przeliczeniu    proporcjonalnie mniej.  

 
Warunki dostaw: waga 20%   
Jest to odległość od placówki WSPR SP ZOZ w Suwałkach lub Augustowie do oferowanej stacji paliw,  punkty 
zostaną przyznane w następujący sposób: 

a) za odległość poniżej 1,5 km od WSPR do stacji paliw -  20 pkt.  
b) za odległość od 1,5 do 2,5 km od WSPR do stacji paliw -  10 pkt.  
c) za odległość powyżej 2,5 km do stacji paliw -    0 pkt.  

Odległość oferowanej stacji paliw do naszej siedziby w Suwałkach lub Augustowie należy podać w Formularzu 
ofertowym zał. nr 1 w km z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Stały rabat:  waga - 20% 
Pod określeniem „Stały rabat” należy rozumieć kwotowy rabat  cenowy paliwa, który  ma być przedstawiony 
w zał. nr 1 i będzie pomniejszał  cenę przedstawioną na dystrybutorze. Zaoferowany rabat w zał. nr 1 jest 
stały i będzie obowiązywał przez cały okres trwania umowy. Rabat  ma być  wyrażony w określonej kwocie z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  i ma odnosić się do  ceny brutto. 
Sposób obliczenia punktów w kryterium  „Stały rabat”: oferta z najwyższą kwotą rabatu otrzyma  20 pkt. 
pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu wg wzoru:  
Punkty oferty za rabat = rabat danej oferty/ rabat najwyższy  x   20pkt., wynik z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 
Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Oferentowi, którego oferta 
uzyska najwyższą ilość punktów. 

 
XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży: 

a) umowę regulującą współpracę – w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie; 

b) pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty; 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

3. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu, o którym mowa w 

ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożona 

zostanie tylko jedna oferta. 

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

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

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

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

Zamawiającego. 

XX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 
treści tej umowy 
 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy określone są 
we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

 
XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

 
1. Odwołanie przysługuje na:  

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, 
do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.  

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 
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3. 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.  
4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 

wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej.  

5. Odwołanie wnosi się w terminie:  
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  
b) 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.  
6. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu IX ustawy 

Pzp. 
 

XXII. Informacje związane z  RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 
1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w 

Suwałkach, reprezentowana przez Dyrektora WSPR SP ZOZ  z siedzibą w Suwałkach przy ul. Adama 
Mickiewicza 11, tel. (prefix - 87) 566 22 68 wew. 11, email: sekretariat@wsprsuw.pl. 

2.    Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt pisemny na adres siedziby 
WSPR SP ZOZ w Suwałkach, ul. Adama  Mickiewicza 11, 16-400 Suwałki lub kontakt na adres poczty 
elektronicznej e-mail: iod@wsprsuw.pl 

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia 
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą 
prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur  udzielania 
zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym. 

4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. 

5.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6.    Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP. 

7.     w odniesieniu do Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4. 

8.     Posiada Pan/Pani: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia  Pani/Pana danych osobowych, przy 

czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku  
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu postępowania oraz jego załączników; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(na adres Urzędu Ochrony 
Danych osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9.     nie przysługuje Pani/Panu: 
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a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

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

XXIII. Pozostałe informacje 
 

1.    Zamawiający nie przewiduje dokonania zmian w umowie.  
2. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i 

Zamawiającego, które nie zostały wymienione w niniejszym SWZ,  a które mogą przyczynić się do właściwego 
przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp. 

 
 
Załączniki:  
 
1. Formularz ofertowy 
2. Formularz cenowy 
3. Oświadczenie 
4. Oświadczenie RODO    
5. Wzór umowy 

 
 
 
Dnia: 05.12.2022r. 
 
 
 

 
                                                                                                                                    Krystyna  Szczypiń         

                                                                                                                       Dyrektor WSPR SP ZOZ 
                        w Suwałkach 
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Załącznik  Nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 
 
 

Dane dotyczące WYKONAWCY 
 
Nazwa....................................................................................................................  
 
Siedziba........................................................................................................ ......... 
 
Adres poczty elektronicznej : ................................................................................  

Nr telefonu                              .................................................................................. 

Nr faksu                                   .................................................................................. 

nr NIP                                       ................................................................................ .. 

nr REGON                                .................................................................................. 

Jestem     mikro  małym średnim   przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy   z dnia 2 lipca 2004 r.  o swobodzie 
gospodarczej.  
Zaznaczyć właściwy kwadrat w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (w przypadku 
Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno): 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR 
 
Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach 
ul. Mickiewicza 11  
16-400 Suwałki 
NIP 844-20-17-496 
Zobowiązania Wykonawcy 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie,  zobowiązuję się do wykonania dostawy  oleju napędowego spełniającego 
PN–EN 590 +A1:2017-06+Ap2   w ilości: ……………………………………zgodnie z zakresem   zadania nr ……………..  w 
postępowaniu nr OT 332-13-22,  za cenę : 
Cena ofertowa brutto za w/w dostawę wynosi ....................................................................................zł 
(słownie złotych : ...............................................................................................................................). 
aby wycenić wartość oferty brutto w kryterium „cena”,  należy ilość paliwa w danym zadaniu pomnożyć przez  
cenę danego paliwa przedstawioną na dystrybutorze w dniu sporządzania oferty z uwzględnieniem zaoferowanego 
upustu.  
 
Cena ofertowa netto  za w/w dostawę wynosi : .............................................zł  
(słownie złotych :............................................................................................................................ .... 
……………………………………………………………………………………………………………………) 
Stawka podatku VAT........... %, wartość podatku VAT …………………………….……………………zł 
Ceny użyte do wyliczenia w/w wartości zamówienia obejmują upust w wysokości: ……… zł ……. gr od ceny brutto 
1 litra paliwa. 
 
Oświadczam, że: 
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1. Zobowiązuję się wykonać zamówienie sukcesywnie przez okres od dnia 01.01.2023r.  do dnia 31.12.2023r.   
zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. 

2. Termin płatności: 20 dni  
3. Reklamacje będą załatwiane w terminie: 4  dni 
4. Posiadam ważną na dzień składania oferty, koncesję na obrót paliwami: tak/nie  * 
5. Sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: 

………………………………………..………………………………………………………………………… 
6. Tankowanie będzie realizowane w stacji paliw (podać nazwę i adres): 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
7. Odległość stacji paliw w …………………… km do siedziby WSPR SP ZOZ w Suwałkach/Augustowie* wynosi:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 ( odległość należy podać  w km z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
 
Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy : 

1) ………………………………………………………tel. kontaktowy, fax :  
2)  ……………………………………………………… tel. kontaktowy, fax 

Pełnomocnik,  w przypadku składania oferty wspólnej 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy. 
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń 

oraz,  że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
2. Oświadczamy, że uważamy się za  związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków 

zamówienia. 
3. Oświadczamy,  że załączone do specyfikacji wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy (zał. 

nr 5 do SWZ) zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że na dzień składania ofert  nie podlegamy  wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1, art.109 ust.1 pkt. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę  oraz spełniamy warunki udziału w postępowaniu 
określone w SWZ. 

5. Oświadczamy, iż zamierzamy zlecić podwykonawcy następujące części zamówienia 
(wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców)  

a) część ………………………………… nazwa podwykonawcy ……………….. 
b) część ………………………………… nazwa podwykonawcy ……………….. 

Zastrzeżenie Wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
…………………………………………………………………………………………………………………… . 
* niepotrzebne skreślić. 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam : 
Zał. Nr  1        Formularz ofertowy 
Zał. Nr  2        Formularz cenowy  
Zał.  Nr 3        Oświadczenie  
Zał. Nr  4        Oświadczenie RODO 
Zał. Nr  5        Zatwierdzony wzór umowy 
 
______________, dnia ____________2022 r. 
 
                                                                                     ………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                     (czytelne podpisy osób uprawnionych  
                                                                                                        do reprezentowania wykonawcy )             
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Zadanie nr ………………….. 
 

Załącznik  Nr 2 
 
 

FORMULARZ CENOWY 
 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawę   oleju napędowego  do  
pojazdów  Wojewódzkiej   Stacji   Pogotowia  Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach, oferuję sprzedaż oleju 
napędowego  w poniższych cenach: 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Wykaz cen  oleju napędowego z uwzględnieniem rabatu: 
 

Nazwa 
paliwa 

Cena 
brutto 
za 1 
litr* 

Rabat   
kwotowy* 

Cena brutto po 
rabacie* 

Cena netto 
po rabacie* 

Szacunkowa 
ilość paliwa 

Wartość 
brutto  
oferty 
/kol.4x6/* 

1 2 3 4 5 6 7 

ON PN-
EN 590 

      

 
* do dwóch cyfr po przecinku. 
 
Wartość brutto z formularza cenowego  należy przenieść do formularza ofertowego zał. nr 1. 
 
 
______________, dnia ____________2022r.     
 
 
                                                                                        ................................................................................. 
                                                                                                                   (Czytelny podpis wykonawcy) 
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Załącznik  Nr 3 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy  
dotyczące współpracy z podmiotami objętymi sankcjami gospodarczymi nałożonymi w związku z  

agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 
 

1. Celem realizacji postanowień niniejszego oświadczenia jest niedopuszczenie do zawarcia lub trwania relacji 
umownych z Wykonawcami, objętymi sankcjami. Postanowienia mają na celu wzajemne zapewnienie stron 
umowy o braku relacji gospodarczych z podmiotami objętymi sankcjami gospodarczymi nałożonymi w związku 
z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy obowiązku przestrzegania wszelkich obowiązujących sankcji 
gospodarczych, o których mowa w: 

a) ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  

b) rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w 
odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy 
lub im zagrażających,  

c) rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie  

d) rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających 
w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec  
Ukrainy,  
oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Federację Rosyjską i 
Republikę Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, oraz w brzmieniu jakie 
może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane 
w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na 
relacje umowne z Zamawiającym. 

3. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie podlega sankcjom w tym nie znajduje się na 
liście/listach wydanych na podstawie ww. aktów prawnych (dalej: „Lista Sankcyjna”) oraz że osoby 
(beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) lub podmioty (podmioty dominujące w 
rozumieniu w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości t.  j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 217 z późn. zm.) nie podlegają sankcjom w tym nie są wpisane na Listę Sankcyjną ani też nie 
wchodzą w strukturę własnościową podmiotów zależnych od Wykonawcy ani też nie sprawują kontroli nad 
Wykonawcą. 

4. Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych poinformuje w formie pisemnej 
Zamawiającego o każdej zmianie stanu faktycznego lub ryzyku takiej zmiany, co do których Wykonawca złożył 
oświadczenia, o których mowa w ust. 3 powyżej. Jeżeli w trakcie trwania umowy, w stosunku do Wykonawcy, 
podmiotów lub osób, o których mowa w ust. 3 zostanie wszczęte postępowanie związane z 
odpowiedzialnością za prowadzenie działalności objętej sankcjami, w związku ze złamaniem, obchodzeniem 
lub unikaniem przepisów nakładających sankcje gospodarcze, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, 
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wszczęcia postępowania, powiadomić Zamawiającego o wszczęciu 
postępowania, podając szczegóły dotyczące prowadzonego postępowania, wskazując podmiot prowadzący 
postępowanie i przedmiot naruszenia, jak również informację, czy dotyczy on relacji umownej z Wykonawcą. 

5. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji, że w chwili zawarcia umowy lub w trakcie realizacji 
umowy, Wykonawca, podmioty lub osoby, o których mowa w ust. 3, zostali wpisani na Listę Sankcyjną, umowa 
wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z dniem w którym Wykonawca, podmioty lub 
osoby, o których mowa w ust. 3 zostały umieszczone na Liście Sankcyjnej. Zamawiający niezwłocznie 
poinformuje Wykonawcą o wygaśnięciu umowy, w sposób ustalony w umowie oraz za pomocą jednego z 
następujących środków komunikacji:  

a) poczta elektroniczna, albo 
b) sms, albo 
c) rejestrowane połączenie telefoniczne, albo 
d) list polecony. 
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6. W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i aktualności 
oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia z żądaniem 
przedstawienia przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, kolejnego 
pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3. 

7. W przypadku umów zawartych na czas oznaczony, gdy Wykonawca nie przedstawi kolejnego pisemnego 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy, w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu, o 

którym mowa w ust. 6, nie później jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania umowy. Oświadczenie o 

odstąpieniu od umowy nastąpi w formie pisemnej i zostanie przekazane Wykonawcy, w sposób ustalony w 

umowie oraz za pomocą jednego ze środków komunikacji wymienionych w ust. 5 powyżej. 

8. W przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony albo w razie przekształcenia się umowy zawartej na czas 

oznaczony w zawartą na czas nieoznaczony - gdy Wykonawca nie przedstawi kolejnego pisemnego 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia, że skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy 

Wykonawcy, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa 

w ust. 6. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy nastąpi w formie pisemnej i zostanie przekazane 

Wykonawcy, w sposób ustalony w umowie oraz za pomocą jednego ze środków komunikacji wymienionych w 

ust. 5 powyżej. 

9. W sytuacji wskazanych w ust. 7 oraz 8 powyżej uznaje się, że realizacja zamówienia stała się niemożliwa 
wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

 
 

 

___________ dnia ____________ 
 
 
                                                                                         ................................................................................. 
                                                                                                                   (Czytelny podpis wykonawcy) 
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Załącznik  Nr  4 
 

Oświadczenie  

 

wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14RODO1) wobec osób 

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

zamówienia w niniejszym postępowaniu nr OT 332-13-22. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….… 2022/. r.   ………………………………………… 
(Czytelny podpis wykonawcy) 
 

 
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).  
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Załącznik  Nr 5 

UMOWA 

nr OT 332-13-22 
 

w  dniu  ………. w Suwałkach, została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego SP 
ZOZ w Suwałkach  ul. Mickiewicza 11, 16-400 Suwałki wpisaną do rejestru ZOZ prowadzonego przez Wojewodę 
Podlaskiego NR: RZOZ 000000010910 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000056864,  reprezentowaną  przez: Dyrektora -  Krystynę 
Szczypiń, zwaną „Zamawiającym”  
a   …………..…………., wpisanym do/w…………. z siedzibą…………………, NIP………………., REGON……………. 
reprezentowaną/reprezentowanym  przez : …………….……. zwanym „ Wykonawcą ”,  
o następującej treści :   

§ 1. 
 

1. Na podstawie przeprowadzonego przez Zleceniodawcę postępowania  nr OT 332-13-22Zamawiający 
zamawia,  a   Wykonawca     zobowiązuje   się,  zgodnie  ze Specyfikacją Warunków Zamówienia  nr OT 332-
13-22 oraz ofertą Wykonawcy  do dostarczania  Zamawiającemu paliwa  w zakresie Zadania Nr ………….   w 
ilości…………, przy czym podane ilości są szacunkowe i w zależności od potrzeb Zamawiającego mogą ulec 
zmianie, ponadto podane ilości nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia  przez Wykonawcę  roszczeń co 
faktycznej wielkości dostawy i należnej odpłatności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, normami, przy dołożeniu należytej staranności. 

 
§ 2. 

 
1. Zaopatrzenie Zamawiającego w paliwa pędne odbywać się będzie na zasadzie indywidualnego tankowania 

poszczególnych pojazdów WSPR SP ZOZ w Suwałkach we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem stacji 
paliw w zakresie Pakietu Nr ……  w …………………… przy ul. ……….. . 

2. Zamawiający przedstawi Wykonawcy wykaz uprawnionych do tankowania pojazdów. 
3. Przed pierwszym tankowaniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyki wyrobów 

niebezpiecznych na  olej napędowy. Zamawiający może żądać uaktualnienia kart charakterystyki w czasie 
trwania umowy. 

4. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość dostarczanego paliwa, zgodnie z obowiązującymi normami i 
odpowiednio dostosowane do pory roku. 

 
§ 3. 

 
1. Wydane ilości paliwa wpisywane będą do zbiorczego dowodu wydania paliwa i do karty drogowej kierowcy. 
2. Pokwitowanie odbioru paliwa przez kierowców WSPR SP ZOZ w Suwałkach następować będzie w zbiorczym 

dowodzie  wydania bezpośrednio po zatankowaniu pojazdu . 
3. Zbiorcze dowody wydania paliwa będą przekazywane wraz z fakturą VAT przedstawicielowi Zamawiającego. 

 
§ 4. 

 
1. Strony ustalają zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, że: 

a)  cena jednostkowa za  olej napędowy, jako cena paliwa na dystrybutorze, obowiązująca u Wykonawcy w 
dniu tankowania pojazdu będzie pomniejszona  o  rabat kwotowy określony w ofercie Wykonawcy, który 
jest stały przez cały czas trwania umowy.  

b)  ceny jednostkowe w dniu tankowania za jeden litr paliwa mogą ulec zmianom. Zmiana ceny jednostkowej 
nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Informację o cenie 1 litra paliwa na stacji w dniu tankowania 
Wykonawca zobowiązuje się zamieszczać w wykazie cen stanowiącym załącznik do faktury, będący 
integralną część faktury.  

a) w dniu sporządzenia oferty cena brutto pomniejszona o rabat wynosi oleju napędowego wraz z podatkiem 
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VAT………..zł/litr 
b) Strony postanawiają, że tankowanie paliwa na stacjach wymienionych w § 2 ust.1 niniejszej umowy 

odbywać się będzie według cen ustalonych w sposób określony w ust.1, pomniejszonych o rabat kwotowy, 
który wynosi ……………..…dla oleju napędowego, 

2. Zaoferowane stałe rabaty kwotowe w okresie obowiązywania umowy nie mogą być zmieniane.  
3. Zaoferowane ceny zawierają wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu zestawienia cen  w dniu tankowania jako 

załącznika do faktury w danym okresie rozliczeniowym. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się 14 kolejnych dni 
kalendarzowych. 

5. Wartość zamówienia zgodnie z ofertą  w zakresie  Zadania nr  …….. wynosi……….. zł brutto (słownie: 
…………………………..złotych).  

6. W razie wyczerpania kwoty określonej  w ust.5 przed upływem terminu obowiązywania umowy, Wykonawcy 
nie przysługują roszczenia odszkodowawcze w związku ze skróceniem okresu trwania umowy i jej wygaśnięcia 
przed upływem terminu, na który została zawarta umowa. 

7. W razie upływu terminu obowiązywania umowy i nie zakupieniem przez Zamawiającego określonej w 
umowie ilości paliwa, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.  

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za dostawę paliwa na podstawie niniejszej umowy będzie obliczane jako  
iloczyn ilości pobranego paliwa w litrach  oraz ceny jednostkowej obowiązującej w chwili tankowania z 
uwzględnieniem rabatu  wskazanego w ust.1. 

9. Wynagrodzenie płatne będzie  po doręczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury wystawionej przez 
Wykonawcę wraz ze zbiorczym dowodem wydania paliwa oraz  wykazem cen w dniu tankowania, o którym 
mowa w ust.1. 

10. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o 
numerze…………………………..w terminie 20 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego. 

11. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 
12. Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy  jest niedopuszczalny 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
§ 5. 

 
1. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zleceniodawcy są:  

a) Leszek Butkiewicz 
b) Grzegorz Kramarewicz 

 
2. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Wykonawcy są: 

a) …………………………. 
b) …………………………. 

§ 6. 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od  dnia   01.01.2023r.    do  dnia 31.12.2023r.  
2. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia.  
 

§ 7. 

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy. 
 

§ 8. 
 

1.  W razie stwierdzenia wad jakościowych produktów Zamawiający zgłosi niezwłocznie pisemną reklamację do 
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację  w terminie 4 dni od daty jej otrzymania i 
zawiadomić pisemnie Zamawiającego o wyniku jej rozpatrzenia. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną 
reklamację w ciągu 14 dni licząc od daty jej otrzymania, jest równoznaczne z uznaniem reklamacji przez 
Wykonawcę za zasadną. 

2.   Załatwienie reklamacji następować  będzie poprzez wymianę produktu wadliwego na wolny od wad, na koszt 
Wykonawcy, w terminie 14 dni, licząc od daty uznania reklamacji. 

 
        § 9. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przedmiotu umowy z prawem do proporcjonalnego 
zmniejszenia wartości dostaw. 
 

        §  10. 
 

1. 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 takim wypadku Wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z 
podaniem uzasadnienia.  

3. Niezależnie od przypadku opisanego w ust.1, Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy:  
a) w przypadku stwierdzenia, że paliwo nie spełnia powszechnie ustalonych i obowiązujących norm, 

oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia, że paliwo 
nie spełnia powszechnie ustalonych i obowiązujących norm. 

b) Wykonawca zaprzestaje prowadzenia działalności lub zostanie wobec niego wszczęte postępowanie 
likwidacyjne, upadłościowe. 

4. W przypadkach określonych w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

 
§  11. 

 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w 

następujących wypadkach i wysokościach: 
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wartości umowy brutto, gdy 

Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, 
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 5% wartości brutto umownej dostawy w 

razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi 
odpowiedzialność Zamawiający,  z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 12. 

 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 
3. Integralną część niniejszej umowy stanowić będzie oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Warunków 

Zamówienia. 
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu Stron w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 

Wykonawca      Zamawiający  
 
………………..      ……………………  

 
Załączniki: 
1. Wykaz  pojazdów  
2. Odpis oferty 

 
 


