
  SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

Gmina Komprachcice 

ul. Kolejowa 3 

46-070 Komprachcice 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych  

o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp” na DOSTAWY pn. 

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego (oleju do celów 
grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od  dnia 

podpisania umowy do 30 czerwca 2023 r. 
  
 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal  

i udostępnionego również na miniPortalu, pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Nr postępowania: ZP.272.13.2022 

Zatwierdził: 

 

…………………………………. 

(Kierownik Zamawiającego) 

 

 

 

 

 

Komprachcice, dnia    06.10.2022 r. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Komprachcice 

ul. Kolejowa 3 

46-070 Komprachcice 

Tel.: +48 77 403 17 00, +48 77 403 17 01, +48 77 403 17 02 

NIP: 9910471296; REGON: 531413082 

Adres e-mail: ug@komprachcice.pl 

Adres skrzynki ePUAP to: /6300muywi2/skrytka 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.komprachcice.pl 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie 

dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem:  

https://bip.komprachcice.pl/1777/1922/przetargi.html. 

Godziny pracy: 

w poniedziałek w godz. 8:00 – 17:00 

od wtorku do czwartku w godz. 7:30 – 15:30 

w piątek w godz. 7:30 – 14:30. 

II. INFOMARMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej 

„RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Komprachcice ul. Kolejowa 3, 

46-070 Komprachcice, NIP: 9910471296; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: ug@komprachcice.pl; 

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

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia, prowadzonym  

w trybie podstawowym bez negocjacji. 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i o art. 74 ustawy Pzp. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

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

https://bip.komprachcice.pl/1777/1922/przetargi.html
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6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

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

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia); 

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

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników); 

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

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO (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); 

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. c 

RODO. 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 

ustawy Pzp oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności 

rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
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podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy – zwanego dalej „rozporządzeniem MR”. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 

w art. 3 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju 
napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) od dnia podpisania umowy 
do 30.06.2023 r. do obiektów gminy Komprachcice, w szacunkowej ilości ok. 117.400,00  litrów 
do niżej wymienionych obiektów: 

a) Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcice (ok. 20.000 l.) 
b) Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach (ok. 30.000 l. ) 
c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach (50.000 l.) 
d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi (ok. 17.000 l.) 
e) Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawelnie (400 l.) 

 
Podana powyżej ilość jest ilością szacunkową. Może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu 
w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu, w tym niekorzystnych 
warunków atmosferycznych. Realizacja zamówienia odbywać się będzie co najmniej w ciągu 48 godzin 
od momentu zgłoszenia telefonicznie zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zakłada się, że dostawy 
oleju opałowego realizowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 
14:00 w dniu uzgodnionym z Zamawiającym.  
 

Dostawy należy zrealizować na podstawie: 

- wymogów SWZ wraz z Projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr 

7 do SWZ, 

Podana powyżej ilość jest ilością szacunkową. Może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu 
w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu, w tym niekorzystnych 
warunków atmosferycznych. Realizacja zamówienia odbywać się będzie co najmniej w ciągu 48 godzin 
od momentu zgłoszenia telefonicznie zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zakłada się, że dostawy 
oleju opałowego realizowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 
14:00 w dniu uzgodnionym z Zamawiającym.  
 
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
 
1) Olej opałowy musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 9 

października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz.1680) 
oraz wymogami normy PN-C-96024 L1 posiadać następujące minimalne parametry: 

- gęstość: w 15°C - max 0,860 kg/l (tożsamo w 20°C - max 0,835 kg/l) 
- wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg 
- zawartość siarki max.0,1% 
- zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg 
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- zawartość wody max. 200mg/kg 
- temperatura zapłonu – min.56 o C 
 
2) Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo 
do: 
a) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej 
umowy maksymalnie o 30 %. 
b) zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej 
umowy maksymalnie o 25 %.  
 
3) Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku 
wystąpienia okoliczności określonej w pkt 2), w tym: zmiana zaoferowanych przez Wykonawcę 
w złożonej ofercie ceny jednostkowej, żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny umownej. 
 
4) Sposób realizacji dostaw  
     - Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie przez okres trwania 
umowy po cenach jednostkowych, zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik 
do niniejszego SIWZ. 
- Dostawa oleju odbywać się będzie transportem Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
- Wielkość i termin każdorazowej dostawy Zamawiający określi według bieżących potrzeb, składając 
Wykonawcy zamówienie w terminie minimum 2 dni od daty wymaganej dostawy oleju. 
- Zgłoszenia zapotrzebowania na dostawy, w imieniu Zamawiającego, będzie dokonywał Pracownika 
Zamawiającego 
- Zamówienia będą składane Wykonawcy telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną. 
- Wykonawca będzie zobowiązany do telefonicznego zawiadomienia Zamawiającego o przygotowaniu 
towaru do wydania, z wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy. 
 
5) Zmiana ceny oleju możliwa jest jedynie wskutek niezależnych od Wykonawcy jej zmian na krajowym 
rynku paliw i tylko w stopniu odpowiadającym tym zmianom, tzn.: 
- podniesienia podatku akcyzowego lub innego obciążenia podatkowego dotyczącego paliw i wyrobów 
petrochemicznych obligatoryjnie ustalonego przez rząd RP, 
- wzrostu cen paliw u krajowych producentów paliw płynnych. 
 
6) Wykonawca jest obowiązany do stosowania ceny brutto za 1 litr paliwa obowiązującej w dniu 
tankowania.  
 
7) Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości oleju opałowego. 
 
8) Miernikiem dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika paliwa 
zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej w obecności upoważnionego przez Zamawiającego 
pracownika.   
 
9) Dostawy oleju będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15ºC.  
 
10) Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż oleju opałowego Zamawiającemu, załadunek, transport 
oleju na miejsce przeznaczenia, rozładunek oleju. 
 
11) Realizacja zamówienia odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy na miejsce wskazane 
przez Zamawiającego w zamówieniu na terenie Gminy Komprachcice. 
 
12) Wykonawca ma obowiązek dokładnego i sumiennego rozliczania się przed Zamawiającym z ilości i 
jakości przywiezionego oleju. 
 
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ilości przywiezionego oleju, jak również 
do dokonania badania jakości przywiezionego oleju. 
 
14) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez 
Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 
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15) Na dostarczony olej Zamawiającemu przysługuje roszczenie z tytułu rękojmi na okres 2 lat 
zgodnie z Kodeksem cywilnym. Ponadto na ten sam okres Wykonawca udziela Zamawiającemu 
gwarancji jakości. 
 
16) Wykonawca zrealizuje sprzedaż wraz z transportem zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami 
określonymi   w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszeniem oraz obowiązującymi 
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. 
 
17) Miejsce realizacji zamówienia, pojemność poszczególnych zbiorników i prognozowane zużycie 
oleju: 

 
 
 

l.p. Obiekt Prognozowane 
zużycie oleju  

w oznaczonym czasie 
 

1. Kotłownia obsługująca Urząd Gminy oraz Ośrodek 

Zdrowia zlokalizowana przy ul. Ks. Bilińskiego w 

Komprachcicach  

 

 

30.000 l. 

2. Kotłownia obsługująca Bibliotekę, Samorządowy 
Ośrodek Kultury i Przedszkole zlokalizowana przy ul. 
Niemodlińska 2 w Komprachcicach  

 
 

20.000 l. 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa,  ul. Szkolna 18  
w Komprachcicach,  

 
50.000 l. 

4.  Publiczna Szkoła Podstawowa,   
ul. Lipowa 56, w Polskiej Nowej Wsi 

 
17.000 l. 

5. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawelnie  400 l. 

 

 
 

 

1.2 Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

Główny przedmiot: 

KOD CPV:  09135100-5  – olej opałowy  

1.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonuje podziału 

zamówienia na części z następujących powodów: 

Nie dokonano podziału przedmiotowego zadania na części ze względu na specyfikę dostaw. 

Podział działań między różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia 

mógłby zagrozić właściwemu wykonaniu zadania oraz doprowadzić do powstania nadmiernych 

kosztów wykonania zamówienia. Ponadto, podział zamówienia na części mógłby spowodować 

nadmierne trudności organizacyjne przy wykonywaniu tego zadania. 

1.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

1.5 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

ustawy Pzp. 

1.6 Wizja lokalna:  

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia  przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez 

wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu  

u Zamawiającego.  
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V. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy (Podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

Podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

Podwykonawców. 

4. Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie błędy i szkody powstałe w wyniku działania 

Podwykonawcy oraz odpowiedzialny jest za prawidłowość, terminowość i jakość usług 

świadczonych przez Podwykonawców. 

Wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Projektowanych postanowieniach 

umowy stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.  

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia:  

Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, 

Termin zakończenia wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2023 r.  (do 8 miesięcy od dnia 

podpisania umowy)  

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

z postępowania oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału  

w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności do występowania  

w obrocie gospodarczym jeżeli wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową  

przedłoży wraz z ofertą dokument potwierdzający że jest wypisany do jednego z rejestrów  

zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce  

zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem (dotyczy: wpisu  

do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), do którego powinny być wpisane podmioty prowadzące  

działalność gospodarczą w określonej formie prawnej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o  

Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) 

 

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

wynika to z odrębnych przepisów: 
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Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonawca przedłoży wraz z ofertą 

dokument potwierdzający posiadanie aktualnej koncesji na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642) 

Wykonawca winien posiadać ważną koncesję w okresie trwania umowy. W przypadku gdy 

ważność koncesji kończy się w okresie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia nowej ważnej koncesji. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:                                                                                         

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli, Wykonawca wykaże, że wykonał 

należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie dostawy obejmujące wykonanie co najmniej jednej 

dostaw przedmiotowego oleju w ilości min. 100.000 litrów w ramach jednej umowy - w przypadku 

wykazania wartości należycie wykonanych lub wykonywanych dostaw w walutach innych niż PLN, 

Zamawiający przeliczy wykazane kwoty wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski w dniu przesłania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – 

Załącznik 6 do SIWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu 

składania ofert.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 

lub więcej Wykonawców ocena ww. warunków dotyczyć będzie łącznie wszystkich 

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

w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

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

4. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia 

zrealizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy 

Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego 

zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy 

o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności 

oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres 

obowiązków, czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. 

5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, 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. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców: 

1) na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp; 

2) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp; 

3) zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego, ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., zwanej dalej „ustawą”, wobec 

osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje 

polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp. W związku z powyższym, na podstawie 

art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:  

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu 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 ustawy; 

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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., 
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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 ustawy; 

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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 ustawy. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.  

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 

1) Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy  

z udziału w postępowaniu: 

a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, 

zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ; 

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Pzp; 

c) aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642) 

d) oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,  

z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do 

tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

2) Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu: 
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wykaz dostaw, zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ,  wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych 

od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; 

Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa  

w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4) SWZ.. 

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

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. b), 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, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

jego złożeniem. 

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

dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym 

lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienia pkt 3 

odnoszący się do wymaganych terminów ważności dokumentów stosuje się. 

5. 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 niepodleganiu wykluczeniu i 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

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

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

i aktualność. 
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X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. 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. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do 

realizacji którego te zdolności są wymagane. 

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

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

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

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania 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. 

7. UWAGA: 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 

zasoby. 

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 3, także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
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odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca 

powołuje się na jego zasoby. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. 

umowa konsorcjum, spółki cywilnej) należy załączyć do oferty. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, 

którego adres należy wpisać w Formularzu oferty. 

3. W odniesieniu do warunków określonych w Rozdziale VII pkt 2 SWZ, wymagania te muszą być 

spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno 

każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). 

4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z 

treścią Załącznika nr 2 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że każdy 

z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 108 ust. 1,  art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy 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) oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak 

podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych 

z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani wypełnić w Formularzu oferty lub dołączyć do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XII. SPOSÓB KOMUNIKACJI, WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT, 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Informacje ogólne 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

 Pani Aleksandra Chlewicka  tel. 77/ 403 17 12  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal – dostępnego na 

stronie internetowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz 

Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) pod 

adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania. 

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB. 

6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 

numerem ogłoszenia lub postępowania (BZP, nr referencyjny lub ID postępowania  

z miniPortalu). 

8) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania z miniPortalu jako 

Załącznik nr 8 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. 

 

2. Złożenie oferty 

1) 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 oraz adres e-mail, na które prowadzona 

będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

3) Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, z zachowaniem postaci elektronicznej  

i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

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

5) 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.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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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 „Tajemnica przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 

część należy ten plik zaszyfrować. 

6) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SWZ,  

z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę. 

7) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8) 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 stronie: 

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

9) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

 

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego i Wykonawców (nie dotyczy składania ofert) 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych 

w pkt 2, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, e-mail: ug@komprachcice.pl 

3) 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 ppkt 2) 

adres e-mail. 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 MR. 

 

4. Wyjaśnienia treści SWZ 

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

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

ofert. 

3) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 2, termin składania 

ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania 

i złożenia ofert. 

4) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 

w pkt 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

5) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 4, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Na ofertę składają się:  

 Formularz Ofertowy zgodny w treści z Załącznikiem nr 1 do SWZ, 

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu, zgodne w treści z Załącznikiem nr 2 do SWZ, aktualne na dzień składania 

ofert, celem potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy 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) oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 

2) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub 

poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest 

odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie 

których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji; 
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3) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty 

podpisuje pełnomocnik; 

4) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X pkt 3 SWZ, zgodne  

w treści z Załącznikiem nr 3 do SWZ, (jeżeli dotyczy); 

5) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 8 SWZ, aktualne na dzień składania ofert, 

dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zgodne w treści 

z Załącznikiem nr 3 do SWZ, (jeżeli dotyczy). 

4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 

wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, z zachowaniem postaci elektronicznej  

i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, są to oryginalne dokumenty lub 

oświadczenia w postaci elektronicznej, tj. w postaci dokumentu elektronicznego. 

7. Cyfrowe odwzorowania dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, są to cyfrowe 

odwzorowania dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej poświadczone 

za zgodność z oryginałem. 

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem cyfrowego odwzorowania dokumentu lub oświadczenia 

dokonuje się w postaci elektronicznej, tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

10. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty i oświadczenia, w tym dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11. Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na 

podstawie odrębnego pełnomocnictwa. 

12. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, musi być złożone w oryginale i podpisane przez 

osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, podmiotu, na którego 

zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, w postaci dokumentu elektronicznego albo cyfrowego odwzorowania 

tego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Wraz z pełnomocnictwem należy 

złożyć, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo cyfrowego odwzorowania tego 

dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem, dokumenty, z których wynika uprawnienie 

osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. 
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13. Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub 

poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów (inne niż 

pełnomocnictwo) muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo 

cyfrowego odwzorowania tego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. 

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

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 2 zdanie 2 – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wskazujące sposób reprezentacji Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed ich złożeniem. 

15. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu MR, składane są w oryginale  

w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci cyfrowego odwzorowania tego dokumentu lub 

oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

16. Poświadczenia zgodności z cyfrowego odwzorowania z dokumentem dokonuje odpowiednio 

Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie 

dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz. 

17. Poświadczenie za zgodność z oryginałem cyfrowego odwzorowania tego dokumentu lub 

oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

zaufanego lub podpisu osobistego. 

18. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, 

.docx, .rtf, .xps, .odt. 

19. W przypadku przedstawienia przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów, w których 

jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN 

według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

20. W przypadku przekazywania dokumentów elektronicznych 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. 

21. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze 

zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one 

być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

22. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem 

i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu. 
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XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. W Formularzu oferty należy podać wartość netto za realizację całego zamówienia, do której, na 

potrzeby oceny ofert, należy dodać kwotę podatku VAT obliczoną wg właściwej stawki, których 

suma stanowić będzie cenę brutto (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia. Cena 

ofertowa stanowi sumę iloczynu cen jednostkowych za poszczególne produkty i podanych ilości 

tych produktów. 

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz Projektowanymi postanowieniami 

umowy.  

3. Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie 

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego i ustalona zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 

2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

5. W przypadku, w którym wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego (w treści Formularza oferty), że 

wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT oraz wskazując stawkę 

podatku VAT, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

XVI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP  

i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 

adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na które prowadzona będzie korespondencja związana 

z postępowaniem. 

2. Termin składania ofert: 20.10.2022 r. do godz. 10:00.  

3. Termin otwarcia ofert: 20.10.2022 r., godzina 13:00. 

4. Pliki stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą spełniać wymogi opisane w Rozdziale XII pkt 

2 ppkt 5 SWZ. 

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

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
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6. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania 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 zawartych w ofertach. 

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

8. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania któregokolwiek  

z wymogów określonych powyżej. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 19.11.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XVIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert: 

1) Cena brutto (C) - waga kryterium 60% 

2) Termin realizacji dostawy częściowej w godzinach (po otrzymaniu zgłoszenia o 

zapotrzebowaniu) (T) - waga kryterium 40%. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru: 

P = C + T 

gdzie: 

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,  

C – liczba punktów w kryterium „cena brutto”, 

T – liczba punktów w kryterium „Termin realizacji dostawy częściowej w godzinach (po otrzymaniu 

zgłoszenia o zapotrzebowaniu)”. 

3. Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach: 

1) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 1) poprzez 

porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, 

wg poniższego wzoru: 

cena brutto najniższa  

ze wszystkich ważnych ofert 

C = ------------------------------------------------   x 60 

cena brutto oferty badanej  

2) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 2) poprzez 

przyznanie punktów za zaoferowany Termin realizacji dostawy częściowej w godzinach 

(po otrzymaniu zgłoszenia o zapotrzebowaniu), w następujący sposób: 
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a) za zaoferowanie minimalnego, wymaganego przez Zamawiającego w SWZ terminu 

realizacji dostawy częściowej do 24 godzin, ofercie zostanie przyznane w tym 

kryterium  40 punktów, 

b) za zaoferowanie SWZ terminu realizacji dostawy częściowej do 25  do 48  godzin– 

ofercie zostanie przyznane w tym kryterium 20 punktów, 

c) za zaoferowanie SWZ terminu realizacji dostawy częściowej powyżej 48 godzin – 

ofercie zostanie przyznane w tym kryterium 0,00 punktów. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty Terminu realizacji dostawy częściowej 

w godzinach (po otrzymaniu zgłoszenia o zapotrzebowaniu) Zamawiający przyjmie do oceny minimalny 

wymagany Termin  wynoszący powyżej 48 godzin i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium. 

 

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

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

treści złożonych ofert. 

6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

powyżej. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych 

we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z 

wzorem określonym w pkt 2. 

XIX.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

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

o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia Podwykonawcom przed podpisaniem 

umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę Podwykonawców na piśmie. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym 

postępowaniu. 
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XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Umowa zostanie zawarta według Projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik 

nr 7 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 455 

ustawy Pzp oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik 

nr 7 do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach  

i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone  

w przepisach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: 

1) Odwołanie. 

2) Skarga do sądu. 

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 

ustawy Pzp. 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

 

Załącznik nr 1 Formularz Oferty 

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia i o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Wzór zobowiązania oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby  

w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby tego podmiotu 

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji 

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 6 Wykaz dostaw  
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Załącznik nr 7 Projektowane postanowienia umowy 

Załącznik nr 8 Informacje z miniPortalu: 

- link do postępowania, 

- ID postępowania 
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