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I. Informacje o Zamawiającym 

1. Zamawiający: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Istebnej, 

2. Adres Zamawiającego: 43-470 Istebna, Istebna 1345, 

3. Dane kontaktowe:  

1) nr telefonu:  33/855 60 59  

2) adres poczty elektronicznej: sp1istebna@wp.pl  

3) e-PUAP Zamawiającego: /ZSP_Istebna/SkrytkaESP 

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

http://zspistebna.pl/szkola  

https://miniportal.uzp.gov.pl  

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

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: http://zspistebna.pl/szkola/aktualnosci  

6. Osobą uprawnioną do komunikowania się w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną 

procedurą, jest Pani Danuta Haratyk-Woźniczka, nr tel. 33/855 60 59 e-mail: sp1istebna@wp.pl 

lub osoba ja zastępująca.  

7. Identyfikator postępowania (mini portal): https://miniportal.uzp.gov.pl 

8. Numer ogłoszenia na miniPortalu: cc3c91a4-d912-4073-bc03-fc2b8deea64f 

9. Numer referencyjny: ZSP-1/12/2021 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustaw Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny 

ofert. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego 

przeznaczonego do celów grzewczych o wartości opałowej min. 42,6000 MJ/kg do 

kotłowni olejowej położonej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Istebnej pod 

adresami Istebna 1345 i Istebna 550 w szacunkowej łącznej ilości 100 000 litrów. 

2. Zapotrzebowanie ilościowe na olej opałowy określone w ust.1  stanowi 

przewidywane, szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie w okresie wykonania 

zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego. 

3. Wskazane w ust. 1. wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem 

Zamawiającego w okresie realizacji umowy i nie mogą stanowić podstawy do 

wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń (w szczególności z tytułu 

utraconych korzyści) w przypadku zakupienia przez Zamawiającego mniejszej ilości 

paliw. Rzeczywista ilość paliw będzie wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego 

w okresie realizacji umowy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego 

ilości. 

4. Dostawy będą się odbywać sukcesywnie w miarę potrzeby, zawsze na wniosek 

Zamawiającego na podstawie zamówień składanych telefonicznie 

potwierdzonych pocztą e-mail przez Zamawiającego u dostawcy, w terminie 

zgodnym z formularzem ofertowym, od daty telefonicznego zamówienia.   

5. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia : 

1)  zamawiany produkt musi być zgodny z normą PN-C-96024 dla L-1 (aktualnie 

obowiązująca), 

a) Gęstość w temperaturze 15º C ( kg/m³), maksimum 860, 

b) Wartość opałowa (MJ/kg), minimum 42,6, 

c) Temperatura zapłonu ( ºC ), minimum 56, 

d) Lepkość kinetyczna w temperaturze 20º C (mm²/s), maksimum 6,00, 

e) Skład frakcyjny : 

mailto:sp1istebna@wp.pl
http://zspistebna.pl/szkola
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://zspistebna.pl/szkola/aktualnosci
mailto:sp1istebna@wp.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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  - do 250º C destyluje (%V / V), maksimum 65 

 – do 350º C destyluje (%V / V), minimum 85 

f) Temperatura płynięcia (º C), maksimum -20, 

g) Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej ( % m/m), 

 maksimum 0,3, 

h) Zawartość siarki ( % m/m), maksimum 0,1, 

i) Zawartość wody (mg/ kg), maksimum 200, 

j) Zawartość zanieczyszczeń stałych (mg / kg), maksimum 24, 

k) Pozostałość po spaleniu (% m/m), maksimum 0,01, 

2) Wykonawca zrealizuje dostawę transportem własnym i na własny koszt, 

3) przewiduje się, że jednorazowa dostawa do obu budynków może wynosić  od 20 000 

litrów do 30 000 litrów, 

4) Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę autocysterną 

wyposażoną w pompę. Pojazd, którym realizowane będą dostawy, winien być 

wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość wlanego do 

zbiorników paliwa w temperaturze referencyjnej 15 st. C i rzeczywistej, pompę ssąco – 

tłoczącą oraz wąż do tankowania o długości umożliwiającej swobodne 

przepompowanie paliwa do zbiorników, 

5) Wykonawca przy każdej dostawie dostarczy świadectwo jakości oleju lub jego odpis 

poświadczony za zgodność z oryginałem, 

6) Podstawą wystawienia faktury VAT będzie dostarczona ilość przedmiotu zamówienia 

z uwzględnieniem normatywnych ubytków wg wskazań zalegalizowanego układu 

pomiarowego z kompensacją do 15 st. C przy autocysternie. Zamawiający wymaga 

aby wskazania (wydruk) zalegalizowanego urządzenia pomiarowego Wykonawcy 

podawały ilość dostarczonego (roztankowanego) przedmiotu zamówienia w 

temperaturze referencyjnej (15 st. C) i rzeczywistej. 

 

 

6. CPV ( Wspólny Słownik Zamówień) 

09135100-5 – olej opałowy 

 

7. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych,  

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 

214 ust 1 pkt 7-8pzp. 

11. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom.  

12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie powierzy podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani.   

13. Termin wykonania zamówienia:  rok 2022. 

14. Miejsce wykonania zamówienia: 43-470 Istebna, Istebna 1345 oraz  43-470 Istebna, Istebna 

550. 

 

IV. Informacja 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. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.   

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP 

(https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz udostępnionego przez miniPortal 

(https://miniportal.uzp.gov.pl/). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
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postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, lub ID 

postępowania). 

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

elektronicznej: sp1istebna@wp.pl (z wyłączeniem składania ofert). 

4. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3 adres 

email(z wyłączeniem składania ofert). Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych 

musi być zgody 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 poz. 2452) 

oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. 

6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

wynosi 150 MB. 

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

cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 

dowodowych, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP. 

9. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik nr 11 do 

SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w 

miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania. 

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 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 4 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 terminu 

składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

11. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli 

ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 

V. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu  

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

1) nie podlegają wykluczeniu,  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu i niniejszej SWZ.   

2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków określonych w 

Ustawie, a w szczególności :  

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia takiego 

warunku. 

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydanymi przez właściwy organ.  

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia takiego warunku 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej 

mailto:sp1istebna@wp.pl
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Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej 

działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 1 dostawę 

odpowiadającemu swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto min. 

50 000,00 złotych.  

3.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 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. 

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

składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu (załącznik nr 5 SWZ) 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.  

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia 

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

podstaw wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w 

terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem  lub 

podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu ( 

zgodnie z art. 122 PZP) 

8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał 

on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających ( art. 123 

PZP). 

9. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z 

katalogiem dokumentów określonych w rozdziale VII. 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek określony w  

rozdziale V ust. 2 pkt 2 musi spełniać przynajmniej jeden wykonawca. 

11. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadane przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

 

VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

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

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1  Ustawy PZP.  

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 109 ust 1 Ustawy PZP. (tzw. przesłanki wykluczenia fakultatywne). 

3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający 

bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.  
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5. Jeżeli Wykonawcy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, 

Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, 

które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

 

VII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 

złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu:  

 

1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP( tj. załącznik nr 4) – zgodne z załącznikiem nr 3 do SWZ 

2) aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi 

3) wykaz przeprowadzonych dostaw wraz z dowodami potwierdzającymi, że dostawy te 

zostały wykonane lub wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wystawione w okresie ostatnich 

3 miesięcy( liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) – załącznik 

nr 4 do  SWZ. 

4) 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 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

(załącznik nr 6 do SWZ); 

5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych  lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia 

tych podmiotów, w szczególności przedstawi w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia.       

6) Z treści dokumentu dotyczącego zakresu udostępnionych wykonawcy zasobów innego 

podmiotu musi wynikać, że zasoby podmiotu trzeciego udostępnione są wykonawcy w 

stopniu niezbędnym tj. w zakresie gwarantującym należytą realizację zamówienia.  

Dokument ten winien określać charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym 

podmiotem, przy czym niezależnie od charakteru stosunku powinien on być wystarczający 

dla faktycznego korzystania przez wykonawcę z udostępnianego zasobu na etapie 

realizacji zamówienia. 

7) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym rozdziale VII ust 1 pkt 1, 

8) Wykaz podwykonawców, jeżeli wykonawca przewiduje ich udział w realizacji zamówienia, 

sporządzony wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.  

 

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

Polskiej zamiast zaświadczenia o którym mowa w ust.1 pkt 1, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 
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działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

3 miesiące przed jego złożeniem. 

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

dokumentów, o którym mowa w ust. 1 w pkt 1 zastępuje się je w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.   

 

VIII. Termin związania ofertą  

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj do 28 stycznia 

2022 r. 

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

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, 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 30 dni.  

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

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą.  

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 

albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą.  

5. 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.  

 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w 

szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę należy złożyć na Formularzu 

ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, 

którego wzór stanowią załączniki nr 2 do SWZ.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o 

którym mowa w ust. 2 - załączniki nr 2  do SWZ, składa każdy z Wykonawców.  

4. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa 

w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - załączniki nr 4  do SWZ, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby.  

5. W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, 

także oświadczenie Podwykonawcy - załącznik nr 2  do SWZ, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego Podwykonawcy  

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2–5, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
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X. Wymagania dotyczące wadium  
Zamawiający nie  wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 

 

XI. Sposób oraz termin składania ofert. 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców 

na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

4. Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy.  

6. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

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

r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 

wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany 

w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

11. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), 

Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo.  

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

pzp, przekazuje się:  

1) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) – jeżeli oferta została złożona w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

2) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym – jeżeli 

oferta została złożona w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym;  

3) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym – jeżeli 

oferta została złożona w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym.  

13. W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 Ustawy, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym – w zależności od tego jakim podpisem opatrzono ofertę, potwierdzającym 

zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie 

cyfrowe pełnomocnictwa powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień 

złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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14. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty 

należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

15. Termin składania ofert: do 30 grudnia 2021 r., do godz. 18:00. 

16. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 Ustawy.  

 

XII. Termin otwarcia ofert  

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 30 grudnia 

2021 roku o godz. 18:30. 

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

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania. 

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.   

4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 

tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający 

poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania (Platformie) informacje o:   

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;   

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

 

XIII. Sposób obliczenia ceny 

1. Cena oferty stanowi wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym 

zakresie.   

2. W przypadku, gdy w okresie trwania umowy nastąpią niezależne od Wykonawcy zmiany cen 

oleju opałowego na rynku polskim, Wykonawca dostarczać będzie paliwo w cenie 

obowiązującej u producenta paliw w dniu zamówienia, pomniejszonej o wysokość upustu 

gwarantowanego w ofercie.  

3. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ, zobowiązany jest w 

cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego oraz pełnego wykonania 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z zamówienia.  

4. Ceny wskazane przez Wykonawcę muszą być podane w PLN cyfrowo w zaokrągleniu do 

dwóch miejsc po przecinku (groszy).  

5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich 

(PLN).  

6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i 

usług, którą miałby obowiązek rozliczyć ( zgodnie z art 255 PZP). W ofercie, o której mowa ust. 

1, wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy ( rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 
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XIV. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny  

ofert  

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag : 

cena oferty – 60% 

Czas realizacji zamówienia częściowego – 40%  

2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:   

Cena (znaczenie kryterium - 60%). Oferty otrzymają punkty wyliczone wg wzoru: 

 

       cena najniższa 

ilość punktów badanej oferty =   -------------------------------- x 100 pkt x 60% 

  cena oferty badanej 

 

Czas realizacji zamówienia (znaczenie kryterium- 40%) wyrażona w dniach, liczony od  

złożenia zamówienia:  

- do 5 dni od złożenia zamówienia – 40 pkt.  

- do 7 dni od złożenia zamówienia – 20 pkt.  

- do 10 dni od złożenia zamówienia – 0 pkt. 

 

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą łączną liczbę 

punktów. 

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

5. Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku. 

Zasada zaokrąglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku  – poniżej 5 końcówkę pominie, 

powyżej i równe 5 zaokrągli w górę.  

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, wybierze spośród tych ofert 

ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze 

7. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze wybierze ofertę z 

niższą ceną. 

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób o którym mowa w pkt. 6 Za, 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

9. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż 

oferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.  

 

XV. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczeń należytego wykonania umowy. 

 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.  
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4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje 

niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które 

będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy).  

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  
 

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy. 

 

XVIII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
 

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) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), 

zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:   

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w 

Prószkowie, 

2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony 

danych osobowych: telefon 33 6556059, e-mail: sp1istebna@wp.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 

Ustawy;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.  

18 ust. 2 RODO**;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

9)nie przysługuje Pani/Panu:  

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

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

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

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

b, ci f 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 oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników.  
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**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.  

 

Załączniki :  

 
 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy, 

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków   

postępowania i przesłanek wykluczenia z  postępowania 

Załącznik nr 3 - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 PZP 

Załącznik nr 4 - wykaz dostaw , 

Załącznik nr 5 - zobowiązanie podmiotu oddania wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zadania. 

Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  

 kapitałowej 

Załącznik nr 7 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie    

zamówienia 

Załącznik nr 8 - wzór umowy. 

Załącznik nr 9 – ID postępowania oraz link do postępowania. 

Załącznik nr 10- Instrukcja użytkownika miniPortalu 


