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GMINA 
DĄBROWA BISKUPIA 

ul. Topolowa 2 
88-133 Dąbrowa Biskupia 

Nr postępowania nadany przez zamawiającego: ORG.271.11.2022 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SWZ ) 

Dostawa oleju opałowego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie 
 z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. –Prawo zamówień publicznych  

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

Zatwierdził : 

Wójt Gminy 

 Marcin Filipiak 

Uwaga:  

Zgodnie z art. 61. ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych komunikacja  

w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Dąbrowa Biskupia, dnia 19.09.2022r. 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES 

POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ 

PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

Nazwa Zamawiającego Gmina Dąbrowa Biskupia 

Adres Zamawiającego ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia 

Numer telefonu, fax + 48 52 3117000, fax + 48 52 5065420 

Adres poczty elektronicznej  przetargi@dabrowabiskupia.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego  https://gm-dabrowa-biskupia.rbip.mojregion.info  

Adres strony internetowej prowadzonego 
postępowania 

https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowabiskupia  
 

Adres strony internetowej, na której 
udostępniany będzie SWZ ,  zmiany i 
wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio 
związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia  

 

https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowabiskupia  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym , zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022r. poz. 1710  z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą Pzp”. 

III. OCHRONA 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016  
z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dąbrowa Biskupia , 

ul. Topolowa2, 88-133 Dąbrowa Biskupia; 
2) inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Dąbrowa Biskupia tel. 52 3117024, 

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

związanym z prowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz zawarcia umowy; 

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

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co 
najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania 
wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania 
obejmuje ten termin;  

6) 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;   

mailto:przetargi@dabrowabiskupia.pl
mailto:informatyk@dabrowabiskupia.pl
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7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) 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; 
9) 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.  

IV. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 
1.  Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2022r. poz. 1233), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich 
informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz jednocześnie wykazał, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w całości lub części danego dokumentu powinny 
być złożone w oddzielnej części oferty (przykładowo w odrębnym pliku, dokumencie 
elektronicznym) i jednoznacznie oznaczone w nazwie pliku, dokumencie czy jego fragmencie. 
Przykładowo w nazwie pliku oznaczenie: „TAJEMNICA”. W przypadku treści dokumentu czy 
informacji oznaczenie fragmentu oznaczonego tajemnicą przedsiębiorstwa może zostać dokonane 
przykładowo poprzez oznaczenie kolorem, wskazanie punktów czy rozdziałów, dokumentu 
w którym zawarte są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn. 

Dostawa oleju opałowego  do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia  
2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania sukcesywną dostawę oleju opałowego 

lekkiego , w ilości szacunkowej 92 000 litrów . 
3. Olej opałowy jest przeznaczony dla kotłowni olejowych: 

1) Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej :  
-  ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia 
-  ul. Długa 85, 88-133 Dąbrowa Biskupia  

2) budynku Gminy Dąbrowa Biskupia, Parchanie 7, 88- 110 Inowrocław  
3) Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej , ul. Szkolna 2 , 88- 133 Dąbrowa 

Biskupia; 
4) Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku, Ośniszczewko 1, 88- 133 Dąbrowa Biskupia; 
5) Szkoły Podstawowej w Pieraniu, Pieranie 7, 88- 133 Dąbrowa Biskupia; 

4. Pojemności posiadanych zbiorników : 
1) Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej ul. Topolowa 2 – 6 000 l 
2) Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 85 – 600 l 
3) Budynek Gminy Parchanie 7 - 1 000 l 
4) Zespól Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej - 10 700 l 
5) Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku  - 8 000 l 
6) Szkoła Podstawowa w Pieraniu - 4 500 l. 

5. Ilość oleju opałowego określona w SWZ jest tylko wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega 
możliwość zakupu mniejszej ilości, jeśli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych, 
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co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. 
Zamawiający zakupi nie mniej niż 30 % ilości oleju opałowego określonej w punkcie 2. 

6. Dostawa oleju opałowego następować będzie partiami, sukcesywnie w ciągu trwania umowy, 
każdorazowo na zlecenie Zamawiającego, określające ilość i miejsce dostawy, w ciągu 2 dni 
roboczych od zamówienia złożonego e- mailem lub telefonicznie.  

7. Minimalne jednorazowe zamówienie może wynosić 500 l. 
8. Dostawy będą wykonywane w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) od godz. 8:00 do godz. 

14:00. Jeżeli termin wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy to Wykonawca dostarczy olej w 
dniu roboczym następującym po tym dniu. 

9. Zamawiający wypełnia swoje obowiązki jako nabywca paliw opałowych, które wynikają z art. 89 ust. 
5 pkt 1,3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022r., poz. 143 z późn. 
zm.). 

10.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV )  
09135100-5 Olej opałowy  

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

VII. POSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : 
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 , 
ustawy Pzp; oraz 
- spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. Zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
Wykonawcę : 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a)  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b)  handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c)  o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 
ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 
1559 i 2054), 

d)  finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego, 

e)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f)  powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023), 

g)  przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, 
lub przestępstwo skarbowe, 

h)  o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2)  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(54)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(54)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
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komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1; 

3)  wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 
ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

4)  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5)  jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 
oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6)  jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy 
z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Zgodnie z treścią art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się Wykonawcę : 

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

4. Zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na 
każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

5. Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
wyklucza się: 
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

2) Wykonawcę , którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 

655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

3) Wykonawcę , którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

Wykluczenie następuje na okres trwania tych okoliczności.  
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu dotyczące:  

https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18708093?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16796295?unitId=art%283%29ust%281%29pkt%2837%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT
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1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym : 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;  

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

to z odrębnych przepisów : 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada koncesję na 
obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022r., poz. 1385 z późn. zm.)  
 

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej : 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;  

4)  zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;  

7. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 

3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 
lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to 
potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

IX. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 
1. Na ofertę składa się : 

1) formularz oferty - przygotowany i wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 
do SWZ;  

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 2 do SWZ. 

2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika 
z dokumentów rejestrowych, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego 
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

3. Jeżeli Wykonawca zastrzega informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oświadczenia i/lub 
dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji 
zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia 
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia  
( aktualnych na dzień złożenia, w terminie nie krótszym niż 5 dni) . 
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5. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie na potwierdzenie braku podstaw 
wykluczenia : 
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w zakresie  art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 
Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

6. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu:  
aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022r. poz. 1385 z późn. 
zm.) 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 
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, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 
dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 
postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę 
odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 
1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 
poprawienie lub 
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 5 – składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 
że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub 
sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 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 powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

10. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp , lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub 
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

11. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  lub 
podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 
bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym 
zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku 
podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

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, w tym oferty, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, 
przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej (zwanej dalej 
„Platformą”)pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowabiskupia . 

2.   Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.  
1) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

https://sip.lex.pl/#/document/17181936?cm=DOCUMENT
https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowabiskupia
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a) akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na 
stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący. 
b) stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod adresem: 
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view 

4. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 rozporządzenia 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), 
określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: 
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, 
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10 0. 

d) włączona obsługa JavaScript, 
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf, 
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 
Głównego Urzędu Miar. 

5. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków , zawiadomień, zapytań 
oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 
Zamawiającego. 

6. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w 
sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem 
jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy do konkretnego Wykonawcy. 

7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 
wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 
korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią 
oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta zostanie uznana przez 
Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym 
postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp. 

XI. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ za 

pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego  
na stronie dotyczącej danego postępowania. 

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień za pośrednictwem Platformy niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert 
polegających negocjacjom pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert 
albo ofert podlegającym negocjacjom. 

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców 
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert albo ofert 
podlegającym negocjacjom. 

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 
ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 
terminu składania ofert. 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view


10 
 

5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

9. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o zmianie ogłoszenia. 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia publikowane jest również na stronie internetowej 
prowadzonego postepowania. 

XII. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są pracownicy Zamawiającego: 
Pani Iwona Piotrowska oraz Pani Karolina Czaplewska, tel. +48 52 3117000.  

XIII. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XIV.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 28.10.2022r. przy czym pierwszym 

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
2.  W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą 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 30 dni. 

3.  Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. Odmowa wyrażenia zgody powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW 

WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ 
1. Oferta musi być : 

1) złożona wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, czyli za pośrednictwem 
 Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowabiskupia, 

2) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
 osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

2. W procesie składania oferty, w tym dokumentów składanych wraz z ofertą na Platformie, 
kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/ podpis osobisty Wykonawca może złożyć 
bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez 
dostawcę Platformy) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku drugim Formularza 
składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). 

3. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików 
muszą spełniać wymogi  „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

4.  W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia 
odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowabiskupia
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5. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu , 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 
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Na Platformie w formularzu składania oferty 
znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

6. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

7. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z 
opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8.  Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 
maksymalnie 500 MB. 

9.  Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy 
dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz 
z tłumaczeniem na język polski.  

10. Dodatkowe zalecenia dla Wykonawcy przygotowującego ofertę: 
1) formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2247). 

 Dokumenty złożone w innych formatach niż określone w w/w rozporządzeniu zostaną uznane 
za złożone nieskutecznie; 

2)   Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 
wskazaniem na .pdf ; 

3) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 
z formatów: .zip lub.7Z ; 

4) wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu , których złożenie 
zostanie uznane za nieskuteczne występują : .rar .gif .bmp. ; 

5) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 
który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji 
eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB;  

6) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES; 

7) pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym; 

8) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym 
może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików; 

9)  Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty; 

10)zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem 
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”; 

11)ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 
przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem 
składania ofert/wniosków; 

12) podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1; 
13) jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego 

ze skompresowanych plików; 
14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu; 
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15) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

11. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 
składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym). 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, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

12. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

XVI.SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowabiskupia do dnia 29.09.2022 r. do godz.12:00. 
2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania” 
3. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem 
Platformy, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za 
pośrednictwem Platformy. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno. 

4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w Platformie w drugim kroku składania 
oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została 
zaszyfrowana i złożona. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert znajdują się w Instrukcji składania ofert dla 
Wykonawców dostępnej na Platformie. 

XVII.OTWARCIE OFERT 
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 29.09.2022r. 

o godz. 12:15. 
2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców  przy użyciu systemu teleinformatycznego przez 

odszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Platformy. 
3. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 
4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie na stronie postępowania 

https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowabiskupia w sekcji „Komunikaty” 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. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert. 

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Ceną oferty  jest cena brutto za 1000 litrów oleju opałowego wraz z transportem obliczona wg 
ceny producenta netto obowiązującej w dniu 22.09.2022r. powiększona o stałą marżę lub 
pomniejszona o stały upust, a następnie powiększona o podatek VAT.     

2. W przypadku stałej marży: 

https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowabiskupia
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        100 + procent marży 
Cena oferty = cena producenta x   (  --------------------------------- ) + podatek VAT 

za 1000 litrów netto   100   
lub w przypadku stałego upustu : 
      100 – procent upustu  
Cena oferty = cena producenta  x(  --------------------------------- ) + podatek  VAT 

    za 1000 litrów netto                               100   
3. Podana w ofercie marża lub upust od ceny producenta będzie stała w czasie trwania umowy. 
4. Cena podana przez Wykonawcę będzie podczas wykonywania umowy podlegała waloryzacji tylko                         

w przypadkach określonych w umowie. 
5. Ceny podane w ofercie muszą być zaokrąglone i wpisane w formularz ofertowy do dwóch miejsc                          

po przecinku. 
6. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
7. Cena  musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające  wprost  

ze SWZ, jak również wszystkie koszty w niej nieujęte, a bez których nie można prawidłowo i 
zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonać zamówienia.  

8. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 
wspólnotowego nabycia towarów ( tzw. VAT odwrócony),  Wykonawca składając ofertę informuje  
o tym Zamawiającego na formularzu ofertowym. W  celu oceny takiej oferty Zamawiający doliczy 
do oferowanej przez Wykonawcę ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

XIX. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  

w SWZ. 
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

 

Lp Nazwa kryterium Waga Punktacja  

1  Cena 100 % Punktacja w kryterium Cena zostanie obliczona wg 

poniższego wzoru: 

Kryterium Cena = (Cena oferty z najniższą ceną / Cena 

oferty badanej ) x 100 

3. Zamawiający przy obliczaniu punktacji dla oferty w kryterium „Cena” dokona zaokrąglenia wyniku do 
dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik 
zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w 
górę.   

4. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punków. 
5. Z pośród ważnych ofert zostanie wybrana oferta z największą uzyskaną liczbą punktów. 
6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach 
zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, 
w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych 
(art. 224 ustawy Pzp). Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu 
spoczywa na Wykonawcy. 

7. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie 
udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie 
uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 
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XX.NEGOCJACJE 
Zamawiający nie przewiduje negocjacji treści ofert.  

XXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH,JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone; 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby 
sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego , (z uwzględnieniem art. 577 ustawy 
Pzp) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

6. Wybrany Wykonawca, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach 
określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SWZ. Umowa 
zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

7.  Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiającemu kopię umowy regulującą 
współpracę wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia potwierdzoną przez 
Wykonawcę za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę) ( jeśli dotyczy); 

8.  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 oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę 
albo unieważnić postępowanie.  

XXII.INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI 

JEJ ZMIANY 
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. 

XXIII.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 
1.  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 
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wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców. 

3.  Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie 
kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której 
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 
konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 
5.  Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie kopię odwołania 

Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6.  Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, 
w terminie: 
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie 
internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość 
jest mniejsza niż progi unijne. 

10.Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją 
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są 
udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego. 

11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

12. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz 
Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii 
zgłoszenia przystąpienia Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

13.Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze 
stron. 

14.Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności 
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z wyjątkiem przypadku zgłoszenia 
sprzeciwu, o którym mowa w art. 523 ust. 1, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po 
stronie zamawiającego. 

15.Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” ustawy Pzp.  
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XXIV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zamówienie zostało ujęte w planie zamówień publicznych. 
2. Zamawiający przeprowadza postępowanie samodzielnie. 
3. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

częściowych. Całościowe udzielenie zamówienia jest korzystne ekonomicznie i organizacyjnie. 
Charakterystyka przedmiotu zamówienia odpowiada profilowi działalności MŚP funkcjonującym na 
rynku regionalnym i lokalnym, a ponadto w postępowaniu dopuszcza się udział podwykonawców 
przy realizacji zamówienia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
5. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych. 
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje składania ofert w postaci katalogów elektronicznych 
8. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
9. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy. 
10. Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej. 
11. Rozliczenie następować będzie w złotych polskich. 
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
13. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 
14. Zamawiający nie przewiduje zamówień dodatkowych , o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.  
15. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia. 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda 
wskazania przez Wykonawcę, na formularzu oferty, części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

16. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej ani zebrania wykonawców. 
17. W sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. 

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), przepisy wykonawcze do tej 
ustawy , a w szczególności rozporządzenia dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy ( Dz. U. 2020, poz. 2415) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2022r., poz.1360 z późn. zm.). 

Załączniki do SWZ: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  
Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia i spełniania warunków udziału  

w postępowaniu z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 
Załącznik nr 3 – Wzór umowy 


