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ZAMAWIAJĄCY:  
AGENCJA WYWIADU 

ul. Miłobędzka 55 
02-634 Warszawa 

 
 
 
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 
  

 
 

„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, produktów 
pozapaliwowych, ładowania energii do pojazdów elektrycznych 

ładowarkami zainstalowanymi na stacjach paliw, oraz usługi 
mycia pojazdów służbowych Agencji Wywiadu.” 

 
 
 

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia  
11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) 

 
 

 

 

 
oznaczenie sprawy: ZP/26/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

Warszawa, 20 października 2021 r. 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Agencja Wywiadu 

ul. Miłobędzka 55, 02-634 Warszawa 

NIP: 521-319-85-08, Regon: 015179898 

Numer tel.: (22) 640 55 79 

Adres poczty elektronicznej: zp@aw.gov.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:   

www.bip.aw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/postepowania-pzp 
 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia. 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 

www.bip.aw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/postepowania-pzp 
 

III. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej także „Pzp”, 

oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości zamówienia równej progowi unijnemu  

lub większej. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, przewiduje odwróconą kolejność czynności,  

tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3. Na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał przedłożenia 

podmiotowych środków dowodowych wymienionych w Rozdziale IX SWZ, w tym 

oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) wyłącznie  

od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.  

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych (benzyny 

bezołowiowej, oleju napędowego) zgodnych z: 

1) Wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 

2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680,  

z późn. zm.), oraz Polskimi Normami PN-EN ISO 4259-1:2018-01, PN-EN 590+A1:2017-06, 

PN-EN 228+A1:2017-06, 

2) Aprobatami Europejskimi, 

3) Świadectwami jakości, 

produktów pozapaliwowych (m. in. olejów silnikowych, płynów eksploatacyjnych, żarówek, 

kosmetyków samochodowych), ładowania energii do pojazdów elektrycznych ładowarkami 

zainstalowanymi na stacjach paliw, oraz usługi mycia pojazdów służbowych, przy pomocy 

kart paliwowych. 

2. Zamówienie realizowane będzie do wykorzystania szacunkowej kwoty, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na realizację zadania, tj. do wysokości 2 702 147 zł brutto. 

mailto:zp@aw.gov.pl
http://www.bip.aw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/
http://www.bip.aw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/
http://10.50.0.143:8888/akt.do?link=AKT%5b%5d371419994#mip51080689
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3. Przewidywane ilości paliw oraz usług mycia pojazdów, jakie Zamawiający zamierza zakupić 

w trakcie obowiązywania umowy: 

1) benzyna bezołowiowa 95 – 256 949 litrów, 

2) olej napędowy - 209 197 litrów, 

3) energia do pojazdów elektrycznych -  5025 kWh, 

4) mycie pojazdów na myjni automatycznej – 650 razy. 

4. Szacunkowa ilość określona w pkt 3 ma charakter orientacyjny i nie stanowi zobowiązania 

do zakupu paliwa lub usługi mycia w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało 

jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie zakupienia przez Zamawiającego przewidywanej ilości. 

Zmiana przewidywanej szacunkowej ilości nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami  

dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zakupioną ilość paliwa/usług mycia 

pojazdów. 

5. Wymagana liczba kart paliwowych: 230 szt. Karty muszą być numerowane, zabezpieczone 

kodem PIN, nie będą oznaczone numerami rejestracyjnymi pojazdów, nie będą zawierały 

żadnych informacji umożliwiających identyfikację Zamawiającego. 

6. Karty muszą rejestrować datę i miejsce transakcji oraz ilość i wartość zakupionych 

towarów i usług. 

7. Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia zawarte są w Załączniku nr 2 – 

projekt umowy. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie nie zostało 

podzielone na części ze względu na brak praktycznej i funkcjonalnej możliwości takiego 

podziału. 

9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty 

polski. 

11. Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp) wskazać w ofercie 

(formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ) części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podać nazwy ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani. Brak powyższych informacji w ofercie oznaczać 

będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. 

12. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

09100000-0 – paliwa, 

09132100-4 – benzyna bezołowiowa,  

09134100-8 – olej napędowy, 

09211100-2 – oleje silnikowe, 

09310000-5 – elektryczność, 

39831500-1 – samochodowe środki czyszczące, 

50112300-6 – mycie samochodów i podobne usługi. 
 

V. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych. 

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. 

 

VI. Termin wykonania zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia w okresie 48 miesięcy  

od daty zawarcia umowy.  
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VII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp. 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem  

art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek  

z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 - ustawy Pzp. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia 

Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych 

Wykonawców. 

 

VIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, 

którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zatem Wykonawca nie 

jest zobowiązany przedstawiać Zamawiającemu żadnych dokumentów na potwierdzenie 

spełnienia ww. warunku. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest uprawniony do obrotu paliwami 

ciekłymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający zwraca uwagę na potrzebę 

wypełnienia formularza JEDZ w części IV sekcji A. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, zatem Wykonawca nie jest zobowiązany 

przedstawiać Zamawiającemu żadnych dokumentów na potwierdzenie spełnienia  

ww. warunku.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że zapewni korzystanie z kart paliwowych nie 

mniej niż na 5 stacjach w Warszawie, co najmniej na 3 stacjach w każdym województwie  

na terenie RP, w tym przynajmniej 2 stacjach w mieście wojewódzkim. Na powyższych 

stacjach musi być zapewniona możliwość zakupu paliwa, oraz możliwość mycia 

pojazdów na myjni automatycznej w programie co najmniej „standard”. Zamawiający 

zwraca uwagę na potrzebę wypełnienia formularza JEDZ w części IV sekcji C. 

2. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 1  

w odniesieniu do zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych  

lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

1) 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. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 
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3. W przypadku udostępnienia zasobów dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, 

zarówno Wykonawca, jak i podmiot udostępniający zasoby muszą spełnić warunek dotyczący 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej (muszą być uprawnieni  

do obrotu paliwami ciekłymi na terenie RP).  

 
IX. Wykaz podmiotowych środków dowodowych. 

1. Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp,  

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni  

od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków 

dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 

1) oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu,  

na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) na podstawie  

art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wzór – załącznik nr 3 do SWZ); 

2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do obrotu paliwami ciekłymi 

na terenie RP; 

3) wykaz stacji benzynowych potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa  

w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 4 SWZ, wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi stacjami; 

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 

2 i 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

5) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym 

Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej (wzór – załącznik nr 4 do SWZ). 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 (tj. na potwierdzenie braku podstaw 

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu), składa każdy  

z Wykonawców występujących wspólnie. Każdy podmiot składa odrębny JEDZ podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

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

przedstawia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 pkt. 1) i 4), każdego  

z podmiotów udostępniających zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje 

się na ich zasoby. Każdy podmiot składa odrębny JEDZ podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i podmioty udostępniające 

zasoby, podpisują dokumenty w zakresie, w jakim one każdego z nich dotyczą. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  

(JEDZ), podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 

http://10.50.0.143:8888/akt.do?link=AKT%5b%5d371419994#mip51080597
http://10.50.0.143:8888/akt.do?link=AKT%5b%5d371519539#mip54709975
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składanych w postępowaniu, lub będą one niekompletne lub będą zawierały błędy, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu bez względu na ich 

złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzić będą przesłanki unieważnienia 

postępowania. 

7. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  (JEDZ), złożonych podmiotowych środków 

dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

8. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę  

lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego składa informację  

z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy  

lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  

w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje  

się powyższych dokumentów lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, zastępuje się je odpowiednio 

w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu  

pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę  

lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 

Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ,  

w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie 

art. 70 Pzp. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia 

ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwią wypełnienie 

JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. 

1) Zamawiający udostępnia Wykonawcom plik w formacie .xml, wygenerowany z narzędzia 

ESPD, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ; 

2) Zamawiający informuje, ze pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl Urząd Zamówień 

Publicznych udostępnił narzędzie umożliwiające Zamawiającym i Wykonawcom 

utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza JEDZ  

w wersji elektronicznej; 

3) Szczegółowa instrukcja składania JEDZ elektronicznie udostępniona jest na stronie 

internetowej UZP: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-

regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 

http://10.50.0.143:8888/akt.do?link=AKT%5b%5d371419994#mip51080593
https://espd.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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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 postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: 

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

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP  

ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza  

do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w instrukcji korzystania z miniPortalu, 

dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 

miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego 

regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi w sumie 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, 

przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 

(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza  

nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy (ZP/26/2021). 

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, e-mail: zp@aw.gov.pl 

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi  

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

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

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem ePUAP  lub na adres  

e-mail: zp@aw.gov.pl z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania 

ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania),  

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego  

nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
mailto:zp@aw.gov.pl
mailto:zp@aw.gov.pl


Strona 8 z 14 

terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 

treści SWZ. 

11. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 
 

XI. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.  

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Pani Anna Śliwczak, tel. (22) 640 50 88 lub (22) 640 55 79, e-mail: zp@aw.gov.pl 
 

XII. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert (przy czym 

pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert),  

tj. do dnia 13 lutego 2022 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego (t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków 

pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 

4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

W przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego 

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki  

do unieważnienia postępowania. 

 

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: 

.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2. Do oferty należy dołączyć: 

2.1. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

2.2. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

2.3. (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa  

w  Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 1 SWZ. 

3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie,  

jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej 

kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie 

elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia  

14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1192, z późn. zm.), które  

to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też 

mailto:zp@aw.gov.pl
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poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną  

do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder,  

do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, wszystkie z nich podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi 

folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku,  

za pośrednictwem miniPortalu, Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty 

składające się na ofertę. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji 

użytkownika, dostępnej na miniPortalu. 

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 

złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 

część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, 

wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych  

w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 

sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 

tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego 

jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych 

działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami 

art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza ofertowego, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta 

z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie 

informacje wymagane w formularzu ofertowym. 
 

XIV. Sposób oraz termin składania ofert. 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty 

opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia  

16 listopada 2021 r., do godziny 10:30. 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy 

zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę  

za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
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również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 

dostępnej na miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 
 

XV. Termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 16 listopada 2021 r., o godzinie 11:00. 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

XVI. Sposób obliczenia ceny. 

1. Cenę oferty stanowić będzie suma opustów od ceny za paliwa, niezależnie od ich rodzaju, 

ładowanie energii do pojazdów elektrycznych oraz od ceny za usługę mycia pojazdów, 

wyrażona procentowo (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku). 

2. Opusty określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy  

i nie będą podlegały zmianom. 

3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN). 
 

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

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami: 

1) opust od cen za paliwa płynne 98 %; 

2) opust od cen za ładowanie energii do pojazdów elektrycznych 0,5 %;  

3) opust od cen za mycie pojazdów 1,5 %. 

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta 

wynosi 100 pkt, przy czym 1 % = 1 pkt. 

3. Wartość punktowa oferty w kryterium opust od cen za paliwa płynne (OP) będzie 

wyliczona wg wzoru: 

OP = 
OPbad 

x 98 pkt  
OPmax 

gdzie:  

OP - kryterium: opust od cen za paliwa płynne, 

OPbad - wartość opustu od cen za paliwa płynne badanej oferty; 
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OPmax - najwyższy oferowany opust od cen za paliwa płynne spośród zaproponowanych 

we wszystkich ważnych ofertach. 

4. Wartość punktowa oferty w kryterium opust od cen za ładowanie energii do pojazdów 

elektrycznych (OE) będzie wyliczona wg wzoru: 

OE = 
OEbad 

x 0,5 pkt  
OEmax 

gdzie:  

OE - kryterium: opust od cen za ładowanie energii do pojazdów elektrycznych, 

OEbad - wartość opustu od cen za ładowanie energii do pojazdów elektrycznych badanej 

oferty; 

OEmax - najwyższy oferowany opust od cen za ładowanie energii do pojazdów 

elektrycznych spośród zaproponowanych we wszystkich ważnych ofertach. 

5. Wartość punktowa oferty w kryterium opust od cen za mycie pojazdów (OM) będzie 

wyliczona wg wzoru: 

OM = 
OMbad 

x 1,5 pkt  
OMmax 

gdzie:  

OM - kryterium: opust od cen za mycie pojazdów, 

OMbad - wartość opustu od cen za mycie pojazdów badanej oferty; 

OMmax - najwyższy oferowany opust od cen za mycie pojazdów spośród 

zaproponowanych we wszystkich ważnych ofertach. 

6. Łączna liczba punktów (ŁLP) zamówienia obliczona będzie według zależności: 

ŁLP = OP + OE + OM 

7. Obliczenia oceny oferty dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty  

ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej punktacji, wezwie  

on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować opustów niższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów  

lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ̨ ofertę w terminie związania oferta ̨ określonym  

w SWZ. 

11. Jeżeli termin związania oferta ̨ upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższa ̨ ocenę,  

do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór 

jego oferty. 

12. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 11, oferta podlega odrzuceniu,  

a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania. 
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XVIII. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 
 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem  

art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 

tylko jedna ̨ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią Załącznik nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające  

ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu 

umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla  

się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

  

XX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy. 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 2 do SWZ. 

 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

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 Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1. niezgodna ̨ z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjęta ̨ w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej,  

albo w formie elektronicznej, albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej  

albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione  

w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,  

aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
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5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 
 

XXII. Postanowienia końcowe. 

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 dnia  

4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1. administratorem danych osobowych jest Agencja Wywiadu, ul. Miłobędzka 55, 02-634 

Warszawa, e-mail: zp@aw.gov.pl; 

2. 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 spoczywający 

na Zamawiającym; 

3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 

4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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; 

5. obowiązek podania danych osobowych, przez osobę, której bezpośrednio dotyczą, 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; 

6. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. osoba, której dane dotyczą, posiada: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia jej 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 zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 

3) 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,  

mailto:zp@aw.gov.pl
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4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy taka 

osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu; 

9. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu; 

10. osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku 

informacyjnym, wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które 

Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba 

że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
 

XXIII. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

Załącznik nr 3 - Jednolity europejski dokument zamówienia; 

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 


