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SPECYFIKACJA WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
dalej zwana SWZ 

 
Dostawy 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Dostawa oleju opałowego do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP 
w Gołdapi (70 m3)” 

 
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 

2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)- dalej uPzp) o wartości zamówienia 
nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp. 

 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem: 
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 

 
skrzynka ePUAP Zamawiającego: /ckiwgoldap/SkrytkaESP 

 
Znak postępowania nadany przez Zamawiającego: CKiW.271.TP.1.2022 

 

 
 
 

       Oryginał zatwierdził: 
 

 DYREKTOR 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi 

ul. Boczna 5, 19-500 Gołdap 

Tel. (87) 615-03-53, Fax (87) 615-05-07 

Strona internetowa: http://www.ckiw-goldap.ohp.pl 

e-mail: gospomkg4@ohp.pl 

skrzynka ePUAP Zamawiającego: /ckiwgoldap/SkrytkaESP 

Nazwa podmiotu ePUAP: OCHOTNICZE HUFCE PRACY CENTRUM KSZTAŁCENIA 

I WYCHOWANIA W GOŁDAPI 

NIP: 8471443876, REGON: 511283608. 

 

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

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Dodatkowo SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na 

stronie internetowej: http://www.ckiwgol.ayz.pl/Centrum/zamowienia-publiczne/ 

 

II. 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.U.UE.L.2016.119.1 

z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych Osobowych jest: Centrum Kształcenia i Wychowania 

Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą przy ul. Bocznej 5, 19-500 Gołdap, tel.: 87 615 03 53, 

adres e-mail: gospomkg4@ohp.pl; 

2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  

oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować  

z Inspektorem Ochrony Danych Panią Anetą Frydrych, ul. Boczna 5, 19-500 Gołdap 

 (tel. (87) 615 03 53, e-mail: iod.goldap@ohp.pl); 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.ckiwgol.ayz.pl/Centrum/zamowienia-publiczne/
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3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego nr CKiW.271.TP.1.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji, archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku  z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.); 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane osobom lub podmiotom, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. 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 zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z uPzp; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

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

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

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

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 

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

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

RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

10. Wykonawca, który powierzy wykonanie części zamówienia Podwykonawcy zobowiązany jest 

poinformować Podwykonawcę o zapisach niniejszego rozdziału oraz przedłożyć 

Zamawiającemu (Administratorowi) oświadczenie Podwykonawcy o udzieleniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania oraz realizacji 

umowy. 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ  

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

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 uPzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

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

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 7 pkt 15 uPzp. 

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

Wykonawców, o których mowa w art. 94 uPzp. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

uPzp. 
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10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp. 

11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów 

grzewczych na potrzeby Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi do dnia 

30.09.2022 r. w ilości 70 m3 oleju opałowego mierzone przy temperaturze referencyjnej 15oC. 

Olej opałowy powinien spełniać wymagania określone w Polskiej normie PN-C-96024: 2011: 

– wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg 

– temperatura zapłonu - min. +56oC 

– lepkość kinematyczna w temp. 20oC - 6,00 mm²/s 

– skład frakcyjny:  

 do temperatury 250oC destyluje max. - 65 % (wyrażono ułamkiem objętościowym) 

 do temperatury 350oC destyluje min. - 85 % (wyrażono ułamkiem objętościowym) 

– pozostałość po koksowaniu wyrażona ułamkiem masowym (z 10 % pozostałości destylacyjnej 

wyrażonej ułamkiem objętościowym) – 0,3 % 

– zawartość siarki - max. 0,10 % (wyrażona ułamkiem masowym)  

– pozostałość po spaleniu - max. 0,01 % (wyrażona ułamkiem masowym) 

– temperatura płynięcia - nie wyższa niż -20oC 

– gęstość w temperaturze 15oC - max. 860 kg/m3 

– zawartość wody - max. 200 mg/kg 

– zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg 

– barwa czerwona.  

Olej opałowy ma zostać dostarczony na koszt Wykonawcy do zbiorników w budynku kotłowni 

w następujących lokalizacjach położonych w mieście Gołdap: 

1) ul. Boczna 5 (5 zbiorników x 2m3)  

2) ul. Promenada Zdrojowa 7 (4 zbiorniki x 1m3) 

3) ul. Promenada Zdrojowa 16 (3 zbiorniki x 2m3) 
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Zamawiający nie ma obowiązku jednorazowo napełniać wszystkich zbiorników. Ilość oleju 

opałowego i częstotliwość dostaw mogą być zmienne ze względu na warunki atmosferyczne 

oraz bieżące potrzeby kotłowni. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo (bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego) 

zwiększenia ilości dostarczanego oleju opałowego względem zamówienia podstawowego 

(70m3) o nie więcej niż 25 % (17,5 m3) lub zmniejszenie ilości dostarczanego oleju opałowego 

do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP od zamówienia podstawowego (70 m3) o nie 

więcej niż  25 % dostaw, tj. 17,5 m3. 

Olej opałowy należy dostarczać cysternami samochodowymi, z zaplombowanymi komorami 

autocysterny, zgodnie z wymaganiami normy PN-91/C-04024, wyposażonymi w końcówki 

wlewowe z zalegalizowanym urządzeniem- „odmierzaczem” oraz drukarkę umożliwiającą 

wydanie raportu (dowodu wydania) o ilości dostarczonego paliwa do kotłowni. Olej opałowy 

należy dostarczać z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz 

materiałów niebezpiecznych. 

Przez partię dostawy rozumie się dostarczoną Odbiorcy jednorazową dostawę oleju 

opałowego, jednego rodzaju i gatunku identyfikowaną dokumentem przewozowym (np. WZ) 

oraz certyfikatem (świadectwem) jakości, zrealizowaną jednego dnia. Warunkiem przyjęcia 

partii dostawy przez Odbiorcę jest dostarczenie przez Wykonawcę do Odbiorcy następujących 

dokumentów dostawy:  

1) dokumentu przewozowego zawierającego następujące dane: 

a) numer dokumentu przewozowego, 

b) nazwę i adres Odbiorcy, miejsce dostawy, 

c) numery (oznaczenia) plomb zapewniających nienaruszalność partii dostaw 

w komorach autocysterny, 

d) wielkość zrealizowanej partii dostawy wyrażoną w m³ 

rzeczywistych i przeliczonych na warunki w temperaturze +15o C w oparciu 

o dokonany przez Wykonawcę pomiar gęstości i temperatury oleju opałowego 

w komorze autocysterny w warunkach rzeczywistych, przed napełnieniem zbiornika 

magazynowego u Odbiorcy, 

e) numer certyfikatu (świadectwa jakości), 
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f) datę zrealizowanej partii dostawy. 

2) raportu (dokumentu wydania) z drukarki samochodowej (autocysterny) o ilości 

dostarczonego oleju opałowego do konkretnej kotłowni. 

 

Wykonawca realizuje dostawy na własny koszt i ryzyko (w cenę oleju opałowego wchodzą 

wszelkie koszty: olej opałowy, transport, podatki, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty 

związane z dostawą) do momentu napełnienia zbiornika magazynowego Zamawiającego 

i odebrania przez przedstawiciela Zamawiającego partii oleju opałowego poprzez 

potwierdzenie na dokumencie przewozowym.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obostrzeń związanych ze stanem 

epidemicznym, zgodnie z obowiązującym prawem (w tym do wyposażenia pracowników 

w środki ochrony indywidualnej), oraz ponosi pełną odpowiedzialność za działania nie zgodne 

z prawem w tym zakresie. 

 

Indeksacja ceny jednostkowej 

Zamawiający przewiduje indeksację ceny jednostkowej netto. 

W przypadku zmiany ceny zbytu przez producentów, opłata dla Wykonawcy za dostawę partii 

oleju opałowego nastąpi według wzoru: 

   

Wartość FV brutto = wielkość dostawy x [(cena Netto Orlenu + cena Netto Lotosu) ÷ 2 – Upust] 

x VAT 

 

Zamawiający zastrzega, że przy dostawie pierwszych 35 m3, indeksacja ceny jednostkowej nie 

będzie miała zastosowania; podstawą rozliczenia z wykonawcą będzie cena ujęta w ofercie 

Wykonawcy. 

KOD CPV: 09135100-5 Olej opałowy 

 

V. WIZJA LOKALNA 

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej. 
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VI. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę. 

2. 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. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim samym 

zakresie jak za swoje działania. 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienia realizowane będą w terminie: od dnia zawarcia umowy do 30.09.2022 r. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

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

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

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

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli przedłoży aktualną koncesję 

na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, której 

obowiązek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.). 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
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Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

d) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – 

dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 uPzp. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 uPzp. 

 

X. 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. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania– załącznik nr 2 do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 
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a) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w tym 

lekkimi olejami opałowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 

716 ze zm.). 

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

a) 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 uPzp dane umożliwiające dostęp do tych 

środków; 

b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp. 

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

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

i aktualność. 

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

Polskiej Wykonawca składa: aktualną koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub 

handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokumenty dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

9. W zakresie nieuregulowanym uPzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
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technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

XI. 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. 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. 

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

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 uPzp, a także 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem Wykonawcy. 

4. 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. 

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

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 

w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 118 uPzp zobowiązany jest do przedstawienia 
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w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów zgodnie z katalogiem określonym w rozdziale 

X SWZ. 

7. 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. 

 

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

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 

winno być załączone do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 

o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

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

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 
XIII. 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 ORAZ 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi 

posiadać konto ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz 

Regulaminie ePUAP. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w Regulaminie miniPortalu oraz 

zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego Regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. 

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

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych 

informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP. 

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

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 

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

być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i wykonawcy posługują się numerem referencyjnym ogłoszenia (BZP). 

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

elektronicznej pod adresem e-mail: gospomkg4@ohp.pl.Przy czym ten sposób komunikacji nie 

jest właściwy dla złożenia ofert lub przekazywania dokumentów składanych z ofertą. 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty 

elektronicznej na wskazany w ust. 8 adres e-mail. Sposób sporządzania dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być 

zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 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 

mailto:gospomkg4@ohp.pl
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu 

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

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy. 

10. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego dostępne są na liście wszystkich postępowań w miniPortalu. 

11. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż sposób 

polegający na użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazany w SWZ. 

12. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

a) w zakresie proceduralnym: 

 Jarosław Dudko, tel. (0)87 615 03 53 e-mail: gospomkg4@ohp.pl 

b) w zakresie merytorycznym: 

 Grzegorz Jabłoński, tel. (0)87 615 03 53 e-mail: gospomkg4@ohp.pl 

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

14. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek 

o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 

terminu składania ofert. 

15. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

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

w ust. 14, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

16. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 15, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

17. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią wyjaśnienia za obowiązującą należy 

przyjąć treść wyjaśnienia. 

18. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego pytania dot. przedmiotu zamówienia. 

mailto:gospomkg4@ohp.pl
mailto:gospomkg4@ohp.pl
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19. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

 
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz 

z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

a) oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ; 

b) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 

c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa  

(jeżeli dotyczy). 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

5. 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. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

w formacie danych .pdf, .doc, .docx., .rtf, .xps, .odt opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

powinien być czytelny. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz 

inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone  w języku obcym przekazuje się wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

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

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 
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Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku 

Wykonawca szyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

9. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

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

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 

Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 

udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

12. W  celu  złożenia  oferty  należy  zarejestrować  (zalogować)  się na miniPortalu i postępować 

zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem 

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

13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej 

ponownym złożeniu. 

14. 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. 

 

XV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu do dnia 24.01.2022 r. do godz. 1000. 

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

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

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.01.2022 r. o godzinie 1200 . 

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
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a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty brutto ustalona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia za realizację 

zamówienia jest ceną ryczałtową. Powinna ona obejmować ona wszystkie składniki 

cenotwórcze i elementy kosztowe związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem 

zamówienia , zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym 

podatek VAT. 

2. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 

3. Cena podana w Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji 

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

5. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia 

w trakcie realizacji zamówienia. 

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

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

i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 2, Wykonawca ma 

obowiązek: 

a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
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c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 

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

miała zastosowanie. 

7. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. 

W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść 

formularza.  

8. Średnią cenę netto należy obliczyć w następujący sposób: 

ceny sprzedaży netto z dnia 20.01.2022 r. rafinerii (Orlen + Lotos) / 2 x 1,0 m3 oleju opałowego. 

9. Cenę oferty brutto należy obliczyć w następujący sposób: 

cena oferty netto + podatek VAT 

10. Cenę po zastosowaniu upustu netto należy obliczyć w następujący sposób: 

Cena producenta netto z dnia 20.01.2022 r. minus procent upustu x ilość szacunkowa. 

11. Cenę brutto po upuście należy obliczyć w następujący sposób: 

cena netto z upustem x ilość szacunkowa x % podatku. 

12. Cena ogółem brutto za całość zamówienia to cena brutto uwzględniająca udzielony rabat 

(upust) za dostawę 70,0 m3 oleju opałowego. Cenę brutto należy wpisać do Formularza 

Ofertowego i będzie ona podstawą oceny oferty. 

13. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch 

miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny, stosując ogólnie przyjęte zasady 

zaokrągleń. 

14. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 

0,5 grosza pomija, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla do 1 grosza.  

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 
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XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 22.02.2022 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

związania ofertą wskazanego w ust. 1, 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. Przedłużenie terminu związania ofertą 

wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

Cena dostawy brutto – 100 punktów. 

2. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość pkt. Oferta z wyższą cenę proporcjonalnie 

niższą ilość punktów. 

3. Sposób dokonywania oceny ofert: 

   CN 

    C = -------------- x 100 pkt 

    CB 

gdzie:  

CN – cena najniższa spośród złożonych ofert 

CB – cena oferty badanej 

 

4. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

zgodnie z zasadami arytmetyki. 

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

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 
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6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 

o podane kryterium oceny ofert. 

7. Zamawiający zgodnie z art. 246 ust. 2 uPzp zastosował cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, 

z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i posiada ustalone 

standardy jakościowe, a opis przedmiotu zamówienia dotyczy produktów podlegających 

szybkiemu zużyciu, nie posiadających cyklu życia produktu, które nie generują żadnych 

dodatkowych kosztów, prócz kosztu dostawy. 

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty zgodnie z art. 248 uPzp. 

 

XX. INFORMACJA 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 ust. 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 zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

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

Zamawiającego. 

 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, 

stanowiącym załącznik nr 3 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 stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 uPzp oraz wskazanym we wzorze umowy. 

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

pisemnej. 

 

XXIII. WYMAGANIA W KONTEKŚCIE ASPEKTÓW GOSPODARCZYCH, ŚRODOWISKOWYCH, SPOŁECZNYCH, 

ZWIĄZANYCH Z INNOWACYJNOŚCIĄ, ZATRUDNIENIEM LUB ZACHOWANIEM POUFNOŚCI INFORMACJI 

1. Zamawiający nie określa wymagań obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, 

społeczne związane z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufności informacji. 

 

XXIV. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ 

WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 UPZP 

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

Wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 

marginalizowanych. 

 

XXV. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI 

ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych zadań, o których mowa w art. 60 i art. 121 ustawy uPzp. 
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XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy oraz innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy uPzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu 

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

z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się 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). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie- sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe 

jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXVII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

- Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy 

- Załącznik nr 2 do SWZ- Oświadczenia 

- Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór umowy 

 

  


