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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606504-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Żywiec: Olej napędowy
2022/S 211-606504

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: BESKID ŻYWIEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Kabaty 2
Miejscowość: Żywiec
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 34-300
Państwo: Polska
E-mail: beskid@beskidzywiec.pl 
Tel.:  +48 338602271
Faks:  +48 338602270
Adresy internetowe:
Główny adres: www.beskidzywiec.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.beskidzywiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka odpadami

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa oleju napędowego do BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. w Żywcu.
Numer referencyjny: ZS-294/2022

II.1.2) Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości do 210 000 litrów do BESKID ŻYWIEC Sp. 
z o.o. w Żywcu.
2. Jest to dostawa częściowa z zapełnieniem zbiornika o pojemności 10 000 L znajdującego się w Żywcu przy 
ul. Aleja Wolności 24 oraz zbiornika o pojemności 5 000 L, znajdującego się na terenie Spółki w Żywcu przy ul. 
Kabaty 2. Dostawy będą realizowane z częstotliwością 2-3 razy w miesiącu.
3. Wykonawca (dostawca) będzie ponosił koszty wydzierżawienia zbiornika 10 000 L, zlokalizowanego na 
terenie należącym do zewnętrznego podmiotu gospodarczego (w Żywcu przy ul. Aleja Wolności 24) wraz z 
kosztami systemu dystrybucji i identyfikacji poboru paliwa w kwocie równej iloczynowi zryczałtowanej stawki 
5 groszy netto oraz ilości litrów paliwa, jaką w danym miesiącu kalendarzowym został zasilony zbiornik przez 
Wykonawcę.
4. Przedmiot dostawy winien spełniać parametry jakościowe zgodne z dyrektywą 98/70/WE załącznik II.I

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
34-300 Żywiec, ul. Kabaty 2, POLSKA
34-300 Żywiec, ul. Aleja Wolności 24, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości do 210 000 litrów do BESKID ŻYWIEC Sp. 
z o.o. w Żywcu.
2. Jest to dostawa częściowa z zapełnieniem zbiornika o pojemności 10 000 L znajdującego się w Żywcu przy 
ul. Aleja Wolności 24 oraz zbiornika o pojemności 5 000 L, znajdującego się na terenie Spółki w Żywcu przy ul. 
Kabaty 2. Dostawy będą realizowane z częstotliwością 2-3 razy w miesiącu.
3. Wykonawca (dostawca) będzie ponosił koszty wydzierżawienia zbiornika 10 000 L, zlokalizowanego na 
terenie należącym do zewnętrznego podmiotu gospodarczego (w Żywcu przy ul. Aleja Wolności 24) wraz z 
kosztami systemu dystrybucji i identyfikacji poboru paliwa w kwocie równej iloczynowi zryczałtowanej stawki 
5 groszy netto oraz ilości litrów paliwa, jaką w danym miesiącu kalendarzowym został zasilony zbiornik przez 
Wykonawcę.
4. Przedmiot dostawy winien spełniać parametry jakościowe zgodne z dyrektywą 98/70/WE załącznik II.I
Poniżej zostały przedstawione dodatkowo wybrane wymagania jakościowe dla oleju napędowego będącego 
przedmiotem zamówienia*:
właściwości – jednostka – zakres:
liczba cetanowa = min. 51,
gęstość w temperaturze 15° C kg/m3 = max. 845,
zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych %(m/m) = max 8,
zawartość siarki mg/kg = max 10.
*Wymagania jakościowe dla oleju napędowego muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
zdnia 9.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 z późn. zm.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Cena ofertowa brutto – waga 60
Czas dowozu – waga 10
Termin płatności – waga 30.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1.Wykonawca musi posiadać:
1) aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydanej na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 
kwietnia 1997r. (Dz.U. z 2022r., poz. 1385 tj. z późn.zm.).
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca złoży na wezwanie zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy 
Pzp następujące dokumenty:
1) aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydanej na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 
kwietnia 1997r. (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1385 tj. z późn.zm.),
W/w dokumenty powinny zachować ważność w okresie obowiązywania umowy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek niniejszy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
kwotę nie niższą niż 1000000 PLN. Poniżej zamieszcza wykaz dokumentów /limity znaków dla poszczególnych 
sekcji informacyjnych/ I.1.Do oferty wykonawca dołącza oświadczenia, o którym mowa w art.125ust.1 Pzp: 
w formie JEDZ /stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe 
środki dowodowe/ oraz oświadczeń-zał.7a,7b do SWZ2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
wykonawcy z udziału w postęp. o udzielenie zamówów publ, zamawiający żąda podmiotowych środków 
dowodowych:1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:a)art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 Pzp,b)art.108 ust.1 
pkt 4 Pzp, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;2)oświadczenia wykonawcy, w zakr. art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, 
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.Uz 2020r. poz.1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności 
do tej samej gr. kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 
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należącego do tej samej gr.kapitałowej; 3)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakr art.109 ust.1 pkt 1 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków 
lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 4)zaświadczenia albo innego 
dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego 
oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,w 
zakr. art.109ust.1 pkt1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem,a w przypadku 
zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo 
innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dok. potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;5)odpisu lub informacji z 
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie 
art.109 ust.1pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 6)oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art.125ust.1 Pzp, w zakr braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 
Zamawiającego;Informacje dot. wymaganych dokumentów w tym zakresie w sytuacji, jeżeli wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszk. poza granicami RP zawarte w cz.IX SWZ.II.1 Zamawiający żąda składania przez 
Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych art 104-106Pzp - inf. cz.XIV SWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż 1 000.000,00 PLN
I. Podstawy wykluczenia -art. 108 Pzp- wyklucza się wykonawcę:1)będącego osobą fizyczną, którego 
prawomocnie skazano za przestępstwo z art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a - lit. h Pzp
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2)jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 (art.108 ust. 1 pkt 2 Pzp);3)wobec 
którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio 
przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 
upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp);4)wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp);5)jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie 
wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie 
od siebie (art.108 ust.1 pkt 5 Pzp);6)jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art.85 ust.1, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i 
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konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp).
II.Podstawy wykluczenia- art. 109 ust. 1 Pzp- wyklucza wykonawcę:
1)który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, chyba że wykonawca 
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp);
2)w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 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 (art.109 ust.1 pkt 4 Pzp.
III.Podstawy wykluczenia -art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy (Dz. U. z 2022r. 
poz. 835)z dnia 13 kwietnia 2022r.
IV W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć 
DO OFERTY: zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, 
że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (świadectwa 
jakości) i spełniają wszystkie parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Wezwanie do uzupełnienia 
w/w dokumentów i wyjaśnień na podst. art.107 Pzp może odbyć się tylko jednokrotnie. Brak złożenia 
przedmiotowych środków dowodowych z winy Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty i zatrzymanie wadium.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
1) Dysponuje minimum dwoma samochodami do przewozu paliw ciekłych z aktualną legalizacją instalacji 
pomiarowej do paliw ciekłych. Legalizacja instalacji przedstawiona będzie w świadectwach legalizacji 
instalacji pomiarowej do paliw ciekłych dla każdego z dwóch wykazanych samochodów wydanych na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny 
odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz 
szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych 
przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1619, z późn. zm.).
Wykonawca.załączy świadectwa legalizacji instalacji pomiarowej do paliw ciekłych dla każdego z 
dwóchsamochodów wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.12.2007 r.
(Dz.U. z 2019r. poz.1619 z późn. zm.) oraz opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno – 
technicznychzastosowanych przez wykonawcę w ceku zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo – 
badawczegoposiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ad warunku 1) minimum 2 samochody do przewozu paliw ciekłych z aktualną legalizacją instalacji pomiarowej 
do paliw ciekłych,

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1)Dopuszcza się zmiany cen w przypadku: a)zmiany stawki podatku od towarów i usług, b)ustawowej zmiany 
opodatkowania oleju napędowego podatkiem akcyzowym w okresie obowiązywania umowy,
o wartość wynikającą z tych zmian na podstawie aneksu do umowy.
2)Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia jednej lub kilku z następujących 
okoliczności dokonania zmiany, z uwzględnieniem poniżej wskazanego zakresu zmian, ich charakteru oraz 
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warunków wprowadzenia: a)zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających 
wpływ na sposób realizacji umowy lub korzystania z dostaw przez Zamawiającego; b)zmian organizacyjnych po 
stronie Zamawiającego, jeśli zmiana ta wpływa na sposób wykonania dostaw przez Wykonawcę (inne zmiany 
organizacyjne uważa się za zmiany nieistotnych postanowień umowy);
3)Dokonanie zmiany postanowień Umowy jest możliwe, jeżeli zachodzą okoliczności określone w Dziale VII 
Rozdziale 3 ustawy Pzp. Pozostałe warunki są w projekcie umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/12/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/12/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcia ofert odbędzie się Beskid Żywiec Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec. Oferta musi być 
zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Termin wnoszenia 
wadium upływa w dniu 05.12.2022r. o godz.10.00. Dodatkowe informacje na temat wadium -w SWZ do 
darmowego pobrania z www.beskidzywiec.pl.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja Przetargowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Dodatkowe inf. nt. komunikacji /wyłącznie środki komunikacji elektronicznej/, formy i zakresu składanych 
dokumentów, klauzuli inf. RODO znajdują się w SWZ do darmowegopobrania ze strony www.beskidzywiec.pl.
I. Wymagania dotyczące podmiotów udostępniających zasoby.
1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
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technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2.W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.Zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów.
4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nichpodstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
wpostępowaniu składa także jednolite dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów.
5.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, 
przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, dotyczących tych pomiotów, potwierdzających, że nie 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
II. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 2.W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa oświadczenia 
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potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postepowaniu w formie JEDZ w 
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.4. Pozostałe wymagania w zakresie dokumentów 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w cz IX SWZ
III. Poza tym do oferty należy dołączyć:
1. Pełnomocnictwo, jeżeli: w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 
wynika z właściwych dokumentów rejestrowych oraz w przypadkach określonych w części XIII SWZ.
2. Dowód wniesienia wadium.
3. Przedmiotowe środki dowodowe
IV. Informacje dodatkowe.
Zamawiający:
-zastosuje uprzednią ocenę ofert zgodnie z art. 139 ustawy Pzp
-żąda składania przez wykonawców przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-106 
Pzp.
nie przewiduje:
-zebrania Wykonawców w trybie art.136 Pzp.
-wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art.96 ust.2 pkt 2 Pzp.
-ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. W ramach postępowania nie będzie prowadzona aukcja 
elektroniczna,
-udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp
-nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Pzp
-nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. 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.
6. 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.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1;
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w 
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci 
elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
12. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej 
wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
13. Szczegółowo środki ochrony prawnej zostały omówione w dziale IX ustawy PZP

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/10/2022
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