
Ogłoszenie nr 586651-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.  

TRANS PEGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: „Zakup paliw 
płynnych do pojazdów będących w dyspozycji Trans Pegaz Sp. z o.o.”  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: TRANS PEGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, krajowy numer identyfikacyjny 36349265400000, ul. 
Przemysłowa   3 , 63-200  Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 781 873 262, e-
mail biuro@transpegaz.pl, faks .  
Adres strony internetowej (URL): www.transpegaz.pl  



Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
NIE DOTYCZY  
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  
www.transpegaz.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.transpegaz.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  
Adres:  
Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15b, 63-200 Jarocin.  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  



Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup paliw płynnych do 
pojazdów będących w dyspozycji Trans Pegaz Sp. z o.o.”  
Numer referencyjny: ZP/2/2019  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: 5.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego 
do pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby olej 
napędowy, będący przedmiotem zamówienia spełniał poniższe wymagania: a) jego parametry 
muszą być zgodne z normą PN-EN 590:2013-12, b) nie może zawierać komponentów 
pochodzących z regeneracji produktów przepracowanych, c) nie może zawierać znaczników 
paliwa. d) musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015r. 
poz. 1680). Szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie objętym zamówieniem 
wynosi 180 000 l. Tankowanie pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego będzie 
miało miejsce na stacji paliw czynnej 24h, umożliwiającej tankowanie autobusów o 
wymiarach: dł. 12 m, szer. 2,6 m, wys. 3,2 m, na terenie miasta Jarocin będącej w posiadaniu 
Wykonawcy. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa otrzyma wykaz osób 
uprawnionych do zakupu i tankowania wraz z podaniem marki i numeru rejestracyjnego 
pojazdu. Rozliczenie następować będzie na podstawie zbiorczych faktur VAT wystawionych 
przez Wykonawcę dwa razy w miesiącu, których termin płatności wynosić będzie 14 dni od 
daty wystawienia faktury VAT do Zamawiającego. Określona przez Zamawiającego ilość 
oleju jest ilością prognozowaną ustaloną dla okresu obowiązywania umowy. Zamawiający 
dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z wykorzystaniem kart paliwowych Wykonawcy, 
jako narzędzia umożliwiającego prowadzenie rejestru tankowań. Wykonawca wystawi 
Zamawiającemu bezpłatnie komplet kart zabezpieczonych kodami PIN – po jednej karcie dla 
każdego pojazdu (wystawione na numer rejestracyjny) lub po jednej karcie dla każdego 
kierowcy (wystawione na imiona i nazwiska). Wykonawca zapewni również karty awaryjne –
w przypadku utraty lub zniszczenia jednej z kart zostanie zapewniona możliwość dalszego 



nabywania paliw. Osobami uprawnionymi do odbioru paliw będą użytkownicy, którym 
Zamawiający powierzy karty oraz kody PIN. Na stacji kierowca podaje aktualny stan 
licznika, potwierdza zakup PINem i otrzymuje potwierdzenie transakcji w postaci kwitu WZ 
– Zamawiający może zobligować kierowców do podpisywania otrzymywanych kwitów. Na 
podstawie elektronicznego zapisu transakcji oraz wydawanych kwitów Wykonawca wystawia 
zbiorcze faktury VAT. Wykonawca doręcza komplet kart i PINów po zawarciu umowy i 
zobowiązuje się do nieodpłatnego wydawania w trakcie realizacji umowy kart dodatkowych 
lub zamiennych zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. 5.2. Kod i nazwa wg 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09134100-8 olej napędowy. 5.3. Szczegółowe 
zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Wzór umowy. 5.4. Informacja nt. 
wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących usługi 
będące przedmiotem umowy w trakcie realizacji zamówienia. 5.5. Podwykonawstwo: a) 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac 
związanych z dostawą przedmiotu zamówienia, b) Wykonawca może powierzyć wykonanie 
części zamówienia podwykonawcy, c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę 
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania 
przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.  
 
II.5) Główny kod CPV: 09134100-8  
Dodatkowe kody CPV:  
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia: 2019-09-01   lub zakończenia: 2021-01-31  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
  2019-09-01  2021-01-31 
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu 



Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 755).  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Nie  
Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że 
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych 
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
- koncesja wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi, 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 
2018 r., poz. 755).  



III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
NIE DOTYCZY  
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
NIE DOTYCZY  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 2. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony i podpisany formularz 
„Oferta” wraz z załącznikami: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.2 IDW; 2) 
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii. 3) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z których wynika prawo do podpisania oferty 
(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do 
podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że 
Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 
2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; o 
ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4) Oryginał 
gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  
Informacja na temat wadium  
16.1 Wysokość wadium (przepisy art. 45. PZP). Zamawiający ustalił wysokość wadium w 
kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100). Wykonawca zobowiązany jest 
wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 16.2. Forma wadium. Wadium może 
być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach 
ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, 
gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej jako Beneficjenta 
należy wskazać: Trans Pegaz Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 63-200 Jarocin. 16.3. Miejsce i 
sposób wniesienia wadium: 16.3.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 
przelewem na rachunek bankowy na nr konta: 18 1020 2212 0000 5302 0380 2543 z 



dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym na „Zakup paliw płynnych do pojazdów 
będących w dyspozycji Trans Pegaz Sp. z o.o.”. Zamawiający, wymaga by wadium wnoszone 
w innych formach niż w pieniądzu, a dopuszczonych do wniesienia zgodnie z ustawą Pzp, 
było złożone w oryginale wraz z ofertą - przed upływem terminu składania ofert. Złożenie 
oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach niż pieniądz, o 
którym mowa w niniejszym punkcie jest wymagane jako warunek konieczny. 16.3.2. Zaleca 
się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, tzn. 
potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię polecenia przelewu na 
konto Zamawiającego lub potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię 
dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. 
Załączenie w/w kopii do oferty, o których mowa w niniejszym punkcie jest pożądane, lecz nie 
jest to warunek konieczny. 16.4. Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed 
upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą 
przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank 
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem 
terminu składania ofert. 16.5. Zwrot wadium 16.5.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim 
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 16.5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16.5.3. 
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 16.5.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia 
wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadku, o którym mowa w pkt. 
16.5.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 
16.5.5. W pozostałych sprawach dotyczących zwrotu wadium, nieuregulowanych w 
niniejszym dziale SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 16.6. Utrata wadium 
16.6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 
Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16.6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 
odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania 
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie 
wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w 
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  



Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
Nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
Informacje dodatkowe:  
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
Informacje dodatkowe:  
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 



technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
Cena  100,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
NIE DOTYCZY  
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
NIE DOTYCZY  
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
NIE DOTYCZY  
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 



zamówienia:  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
NIE DOTYCZY  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy 
dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 144 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) oraz 
określonych w niniejszej umowie. 2. Poza przypadkami określonymi w punkcie 
poprzedzającym, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 1) 
zmiany wynagrodzenia wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku zmiany 
wysokości opłat wynikających z przepisów prawa, a mających wpływ na koszty świadczenia 
usługi, 2) zmiany wynagrodzenia wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku 
zmiany przepisów prawnych regulujących obrót paliwami płynnymi, w tym rozporządzeniem 
Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego, 3) zmiany wynagrodzenia wraz ze 
skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku podwyżki lub obniżki cen paliwa, 4) zmiany 
sposobu, w tym częstotliwości wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami 
wprowadzenia tej zmiany w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do szczegółowego 
opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac w sytuacji konieczności 
usprawnienia procesu realizacji przedmiotu umowy, 5) zmiana wielkości dostarczanego 
paliwa wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku zwiększonego 
zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego w terminie 14 dni przed planowanym 



zwiększeniem dostaw, 6) zmiany danych osób i Wykonawcy wskazanych w umowie wraz ze 
skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku zmian prawnych i organizacyjnych 
Wykonawcy.  
 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
NIE DOTYCZY  
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
NIE DOTYCZY  
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2019-08-21, godzina: 11:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,  
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami, kierując wniosek na adres: 
Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o., Ul. T. Kościuszki 15 B, 63-200 Jarocin. 2. 
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną na adres: 
szymczak@jarjarocin.pl w formie edytowalnej. 3. Ze strony zamawiającego osobą 
uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami oraz do potwierdzania wpływu 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych jest: 1) w 
sprawach przedmiotu zamówienia: Maciej Zegar, tel. 695 105 333. 2) w sprawach procedury: 
Edyta Szymczak, Magdalena Kaniewska, tel. 62 740 02 95. 4. 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”, 
Zamawiający informuje, że: ♣ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: TRANS 
PEGAZ Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 63-200 Jarocin poczta elektroniczna: 
biuro@transpegaz.pl strona internetowa: www.transpegaz.pl ♣ inspektorem ochrony danych 
osobowych w w/w jednostkach jest: Pan Witold Ruciński, kontakt: iodo@jar-jarocin.pl; ♣ 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup paliw 



płynnych do pojazdów będących w dyspozycji Trans Pegaz Sp. z o.o.”, nr sprawy ZP/2/2019, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; ♣ odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 t.j.), dalej „ustawa Pzp”, ♣ Pani/Pana dane 
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 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; ♣ obowiązek podania 
przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
z ustawy Pzp; ♣ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ♣ posiada 
Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych*; − 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**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; ♣ nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 
RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, 
o którym mowa w art. 20 RODO; − 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. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania 
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: 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.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 


