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1.   ZAMAWIAJĄCY 

1.1. Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa w Niemczynie, Niemczyn 39,  

62-110 Damasławek. 

1.2. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku  

w godz. od 7:00 do 15:00. 

1.3.  Numer telefonu i faksu zamawiającego: tel. 67 26 14 521. 

1.4.      Adres e-mail zamawiającego: spn@spnpoczta.nazwa.pl 

1.5.      Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek 

 

2.   STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

2.1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu Platformy 

zakupowej Platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek. 

Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach 

publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania należy przez 

to rozumieć także Platformę. 

2.2. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na stronie 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek.  

 

3. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem (numerem 

referencyjnym): SP.221.2.2023. 

 Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na 

wyżej podane oznaczenie. 

 

4. T RYB POSTĘPOWANIA 

4.1. Trybem udzielenia zamówienia jest tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 

ze zm.), zwanej w dalszej części „ustawą Pzp” lub „Pzp”. 

4.2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzania negocjacji. 

4.3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych,  

o których mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

4.4. Ilekroć w SWZ jest mowa o „Platformie Zakupowej” – należy przez to rozumieć 

narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udziałem zamówień 

publicznych w formie elektronicznej służące w szczególności do przekazywania ofert, 

oświadczeń, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”. 

 

5.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

5.1.  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 32 000 litrów oleju opałowego   

lekkiego do kotłowni Szkoły Podstawowej w Niemczynie.  

Dostarczanym materiałem będzie olej opałowy lekki przeznaczony do zbiorników 

kotłowni centralnego ogrzewania, służący do ogrzewania pomieszczeń oraz wody. Olej 

opałowy musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN-C-96024) 

,,Przetwory naftowe. Oleje Opałowe” w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek  

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek


 
 

L-1 oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji  

i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 

2008) i charakteryzować się następującymi parametrami: 

gęstość w temp. 15oC max. 860 
kg

m3
 

wartość opałowa min. 42,6 
MJ

kg
 

temp. zapłonu min. 56oC 

zawartość siarki max. 0,10 % 
m

m
 

lepkość kinematyczna w temp. 20oC max. 6,00 
mm2

s
  

zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 
mg

kg
 

zawartość wody max. 200 
mg

kg
 

barwa czerwona1 

 

5.2.  Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

       Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

  CPV – 09.13.51.00-5 – Olej opałowy 

 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie  

Kodeks cywilny2 i ustawie Prawo zamówień publicznych3. 

5.3. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,   

w okolicznościach, o których mowa w art. 95. 

5.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa  

w art. 214 ust. 1 pkt  8 ustawy P.z.p. 

5.5. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których 

mowa w art. 131 ust. 2 ustawy P.z.p. 

5.6. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z warunkami określonymi  

w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz załącznikami. 

6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

6.1. Strony ustalają, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 300 dni od dnia 

podpisania umowy. 

                                                           
1 Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie 
znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1822). 
2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) 
3 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) 



 
 

6.2. Czas wykonania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 6:00 do 14:00.  

Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni 

ustawowo wolnych od pracy.  

6.3. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie pisemnych 

zleceń przekazywanych drogą e-mail przez osobę upoważnioną. Osoba ta zostanie 

wskazana w § 2 ust. 2 umowy. 

6.4. Wykonawca zobowiązany będzie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem 

uzgodnić z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego termin dostawy. 

6.5. Zamawiający wymaga, aby realizacja dostaw odbywała się na koszt Wykonawcy  

w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania zamówienia. Za dzień roboczy 

uważa się dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

6.6. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy w przewidywanych ilościach 

jednorazowych ok. 1 000 – 10 000 l w zależności od stopnia napełnienia zbiornika.  

Ilość dostarczonego oleju opałowego musi być każdorazowo potwierdzona przez 

Zamawiającego. 

6.7.  Przewiduje się w czasie trwania umowy dostawy oleju opałowego w szacowanej ilości 

32 000  litrów.  Podane zużycie oleju jest szacunkowe i służy jedynie do określenia ceny 

oferty. W czasie realizacji umowy olej opałowy będzie zamawiany sukcesywnie,  

w miarę potrzeb Zamawiającego. 

6.8. Wielkość zamówienia może ulec zmianie, w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz 

ceny dostarczanego oleju opałowego. 

6.9. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył 

świadectwo jakości na dostarczaną partię oleju opałowego. W przypadku wątpliwości, 

co do jakości dostarczonego oleju opałowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt próbki oleju opałowego  

i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt 

Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego 

wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju opałowego, Wykonawca pokryje 

koszty napraw. 

6.10. Wykonawca powinien dysponować środkiem transportu zgodnym z wymaganiami 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 180 ze 

zm.) i ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 756 ze zm.) wyposażonym w końcówkę wlewową z zalegalizowanym 

odmierzaczem w jednostkach miary – litr. Dostawy realizowane muszą być 

specjalistycznymi autocysternami zaopatrzonymi w posiadające ważne cechy 

legalizacyjne urządzenia wydawcze – pompy oraz drukarki – wskazujące dokładną ilość 

wydanego oleju opałowego w temp. referencyjnej 15oC. Urządzenia powinny posiadać 

świadectwa legalizacyjne wydane przez Urząd Miar. 

6.11. Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczonego do zbiorników kotłowni oleju 

opałowego lekkiego, mierzony według aparatury pomiarowej cysterny w temp. nalewu. 

Podstawą do odbioru i akceptacji dostarczonego oleju jest wydruk z aparatury 

pomiarowej cysterny. 



 
 

6.12. Dostawy będą następowały w okresie obowiązywania umowy po zgłoszeniu 

zapotrzebowania przez Zamawiającego. 

6.13. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w SWZ, zgodnie 

z postanowieniami umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ. 

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału 

w postępowaniu. 

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

   Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

a)  Wykonawca musi posiadać koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami objętymi 

zamówieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

– Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.). 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

 Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

 a) dotyczącej Wykonawcy: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich  

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę oleju 

opałowego  o wartości 80.000,00 zł brutto.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunek określony w pkt 7.2.4) a) SWZ, musi spełniać w całości co najmniej jeden  

z Wykonawców. 

b) dotyczącej osób: 

   Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

7.3. 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. 

 

 

 

 

 



 
 

8. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

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

8.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych  

w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił 

następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 

przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, 

w tym organami ścigania lub Zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

 b) zreorganizował personel, 

 c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

8.4.  Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 

8.3. SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę 

czynności, o których mowa w pkt 8.3. SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

8.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

9. PODSTAWY WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 7 

KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE 

PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ 

SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

 

9.1.  Na podstawie ustawy  z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 



 
 

bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej „ustawą s.r.p.w.a.n.u”) z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  

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

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

ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postepowania); 

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy  

z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na 

listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie 

z postepowania); 

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy  

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), 

jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą 

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie 

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

ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania). 

9.2.     Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1. 

9.3.    W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca 

ofertę takiego wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp  

w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego .4 

9.4.   Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z ust. 1 jest 

wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych. 

9.5.      Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.5 

9.6.     Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego 

wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. 

9.7.      Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 

w drodze decyzji, do wysokości 20 000 000 zł. 

                                                           
4 odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do 

złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie 

zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, 

odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia oraz etapu prowadzonego postępowania; 
5 odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożenie oferty, przystąpienie do 

negocjacji; 



 
 

9.8.      W zakresie nieuregulowanym w ust. 6 i 7 do nakładania i wymierzania kary pieniężnej, 

o której mowa w ust. 6, stosuje się przepisy działu IVa ustawy z dnia 14 czerwca  

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

9.9.       Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód budżetu państwa. 

 

UWAGA! w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z ww. podstawy prawnej 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia 

w ww. zakresie na załączniku nr 3. Załącznik nr 3 do SWZ składa Wykonawca  

oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,  

podmiot/-ty udostępniający/-ce swoje zasoby wraz z formularzem ofertowym. 

 

10. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

10.1. Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie będzie żądał 

podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. 

10.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym 

środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak wykluczenia 

i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. 

10.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.2. SWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć, 

zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 

10.4. Zamawiający 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 złożenia, chyba że 

Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych  środków 

dowodowych. 

10.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

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

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

wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

10.7. Podmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawcę na wezwanie 

Zamawiającego: 

a) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 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 dostawy zostały wykonane,  



 
 

a jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  

– inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 6 do SWZ, 

b) aktualna koncesja, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy  

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki 

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

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

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), 

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia 

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 – załącznik nr 7 do SWZ. 

10.8.  Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.2. SWZ  

lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić 

się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów 

istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub 

dokumentów. 

10.9.  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

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

prawidłowość i aktualność. 

 

11. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW 

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

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

11.2. 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. 

Uwaga: ww. zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy wykonawca 

musi dołączyć do oferty – jeżeli dotyczy. 

11.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 11.2. SWZ, 

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. 

11.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 

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

wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

11.5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 

z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

11.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

    a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 

    b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

11.7. 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. 

11.8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie podmiotu udostępniającego 

zasoby, o którym mowa w pkt 10.2. SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

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

wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

 Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby powinny być złożone w formie 

elektronicznej, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym w zakresie, w jakim powstają okoliczności, o których mowa 

w treści art. 273 ust. 1 ustawy Pzp. Należy je przesłać zgodnie z zasadami 

określonymi w pkt 14 SWZ. 

 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

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

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.2. SWZ. 

 

12. PODWYKONAWSTWO 

12.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 



 
 

12.2.   Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani.  

 

13. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

13.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 

z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 

natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie 

z pkt 7.2. SWZ. 

13.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.2. SWZ składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

13.4. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego: 

1) w pkt 7.2. 4) a) SWZ wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

2) w pkt 7.2. 4) a) SWZ wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych  

wykonawców, którzy wykonają dostawy do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

 - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają  w pkt 6 

Formularza  Ofertowego,  które  dostawy  wykonają poszczególni Wykonawcy. 

13.5.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 

zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia 

podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 10 SWZ, przy czym: 

1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 10.8. SWZ składa odpowiednio 

Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na 

zasadach opisanych w pkt. 7.2. SWZ. 

 

14. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

14.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek. 

14.2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między      

zamawiającym a wykonawcami w zakresie:  

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;  

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek


 
 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia 

podmiotowych środków   dowodowych;  

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do 

złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 

ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub 

oświadczeń składanych w postępowaniu;  

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień 

dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych 

podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu;  

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień 

dot. treści przedmiotowych środków dowodowych; 

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy 

Prawo zamówień publicznych;  

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;  

- przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 

kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się 

komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.  

14.3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 

zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie  

z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie 

przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy 

14.4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów  

i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez 

zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może 

trafić do folderu SPAM. 

14.5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem 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 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne 

umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,  

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 

Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,  

c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,  

d) włączona obsługa JavaScript,  



 
 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,  

f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.  

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

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

Głównego Urzędu Miar.  

14.6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje 

go za wiążący,  

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

14.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny  

z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 

zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert  

(np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta 

zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę 

w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony 

w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

14.8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 

szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert 

oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na 

stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje. 

2. Zalecenia  

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf  

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z formatów:  

a) .zip  

b) .7Z  

3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar 

.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za 

złożone nieskutecznie.  

4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 

podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który 

wynosi max 5MB.  

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 

składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym 

PAdES.  



 
 

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie  

z dokumentem podpisywanym.  

7) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym 

i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.  

9) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie  

za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”,  

nie za pośrednictwem adresu email.  

10) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.  

11) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się  

o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 

zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny 

przed terminem składania ofert/wniosków.  

12) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 

SHA1.  

13) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików.  

14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.  

15) Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu 

ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 

równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.  

 

15. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 

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

SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy platformazakupowa.pl.  

 Zamawiający prosi o przekazanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to 

czas na udzielenie wyjaśnień. 

15.2. 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 SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 

upływem terminu składania ofert. 

15.3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 15.2. 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. 

15.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 15.2. 



 
 

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

mowa w pkt 15.2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 

obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

15.6. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 

przekaże Wykonawcom, za pośrednictwem Platformy. 

15.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na Platformie. 

15.8. W przypadku, gdy treści zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia 

o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

15.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych 

wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego 

oświadczenia Zamawiającego. 

15.10. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga 

od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ 

i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny 

na ich przygotowanie. 

15.11. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 

zamieszczenie informacji na Platformie oraz zamieszcza w ogłoszeniu o zmianie 

ogłoszenia. 

15.12. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści 

SWZ. 

 

16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

16.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

16.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

16.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

16.4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”. 

16.5. Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy: 

1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że 

Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych 

dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy jak również w odniesieniu do 

podmiotów udostępniających zasoby; 

2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być 

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 



 
 

3) pełnomocnictwo do złożenia oferty, względnie do podpisania podmiotowych środków 

dowodowych lub innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, 

że prawo do ich podpisania wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 16.5. 1) 

SWZ; 

4) zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 11.2. SWZ, w przypadku gdy 

Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz 

z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika 

z dokumentów, o których mowa w pkt 16.5. 1) SWZ; 

6) oświadczenie wymagane postanowieniami pkt. 10.2., 11.8. i 13.3. SWZ – załącznik  

nr 2 do SWZ, 

7) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie 

ustawy 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – 

załącznik nr 3 do SWZ. 

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

16.7. Wymagania formalne dotyczące składanych w postępowaniu podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów: 

16.7.1. Ofertę oraz oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub  

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Dokumenty te powinny być podpisane 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. 

16.7.2. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty: 

1) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument; 

2) jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym potwierdzającym zgodność odwzorowania 

cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; 

 Potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ppkt. 2) powyżej, dokonuje notariusz lub: 

a) w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, 

Wykonawca ubiegający się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, podmiot, 

udostępniający zasoby. 

16.7.3. Podmiotowe środki dowodowe, które nie zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty, a także zobowiązanie/-nia podmiotu udostępniającego zasoby oraz 

wymagane pełnomocnictwa: 



 
 

1) Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym; 

2) gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tych 

dokumentów opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego  

z dokumentem w postaci papierowej. 

Potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ppkt 2) powyżej, dokonuje notariusz lub: 

a) w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, 

Wykonawca ubiegający się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby; 

b) w przypadku przedmiotowego środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca ubiegający się 

wspólnie z nim o udzielenie zamówienia; 

c) przypadku pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 – pełnomocnik. 

16.7.4. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 16.7.3. 2) SWZ 

powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia odpowiednio 

oferty lub oświadczenia, o którym mowa w pkt 10.2. SWZ. 

16.7.5. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 11.2. SWZ powinno być podpisane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby. 

16.7.6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

16.7.7. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania sporządzone w języku obcym Wykonawca 

przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski. 

16.7.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w SWZ, powinny być sporządzone 

zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

16.8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich 

informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.  

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji6, które Wykonawca zastrzega, jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, winny być przekazane w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku: 

a) Wykonawca załączając plik oznacza czy jest on jawny oraz czy zawiera dane 

osobowe, 

                                                           
6 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.) 



 
 

b) w przypadku oznaczenia pliku jako niejawny Wykonawca zobowiązany jest wykazać, 

że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

16.9. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 

dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie 

podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz 

ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności,  

w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości 

postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym 

16.10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub 

wniosek za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku. 

16.11. Z uwagi na to, że oferta lub wniosek wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich 

edytować. Przez zmianę oferty lub wniosku rozumie się złożenie nowej oferty  

i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia 

składania ofert w postępowaniu. 

16.12. Złożenie nowej oferty lub wniosku i wycofanie poprzedniej w postępowaniu w którym 

zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty lub wniosku przed upływem 

terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty 

poprzednio złożonej. 

16.13. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej 

oferty lub wniosku. 

 

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

17.1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) w kwocie brutto, cyfrowo  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wraz z podaniem stawki VAT oraz 

uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie 

zamówienia. 

17.2. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt Zamawiającego  

w związku z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku 

postępowania z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

17.3. Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego 

każdorazowo po dostawie, według iloczynu ilości odebranego oleju oraz ceny 

jednostkowej za 1 litr oleju w dniu dostawy. W cenie jednostkowej oleju należy 

uwzględnić wszystkie zobowiązania związane z realizacją zamówienia w tym m. in. 

zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań, narzuty oraz podatki. Wykonawca 

zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową oleju 

opałowego oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą 

marży/upustu.  



 
 

17.4. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, według której Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy według 

wzoru: 

CWykonawcy= CProducenta*MUWykonawcy*IIlość 

gdzie: 

CWykonawcy – cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy (PLN), 

CProducenta – cena jednostkowa netto hurtowa Producenta w dniu dostawy (PLN), 

MUWykonawcy – marża/upust Wykonawcy podany w ofercie i Formularzu cenowym (%), 

IIlość – ilość oleju opałowego dostarczonego w dniu dostawy (l). 

 

17.5. Do ceny netto doliczony będzie podatek VAT. Cena hurtowa producenta w dniu 

dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub 

przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą. Wykonawca zobowiązany jest 

każdorazowo do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczanego oleju opałowego. 

Stała marża Wykonawcy podana w Formularzu cenowym od cen producenta oleju 

opałowego na dzień 6 lutego 2023 r. będzie stały w okresie trwania umowy.  

17.6. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą 

w złotych polskich [PLN].  

17.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego  

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny  podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi   przepisami.  

17.8. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego jak w ust. 17.6, 

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

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższe 

informacje zaleca się podać na odrębnym załączanym do oferty dokumencie, 

przygotowanym przez Wykonawcę. Brak załączenia do oferty tego dokumentu oznacza, 

iż wybór oferty wykonawcy nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku  

o którym mowa w ust. 17.7. 

17.9. Zamawiający informuje, że będzie dokonywał płatności w mechanizmie podzielonej 

płatności tzw. „split payment”, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, jeżeli 

Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT. 

17.10. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną brutto rozumianą jako maksymalna kwota jaką 

Zamawiający ma zapłacić Wykonawcy z tytułu wykonania całego zamówienia  

(cena w ujęciu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu  

o cenach towarów i usług). 

 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

18.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 



 
 

 

19. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERTY 

19.1. Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 

08.02.2023 r. do godz. 9:30. 

19.2. Wykonawca składa ofertę na Platformie w następujący sposób: 

1. ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl 

pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek w myśl Ustawy  

na stronie prowadzonego postępowania. 

2. do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3. po wypełnieniu formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 

składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć 

podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku 

osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, 

iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie,  

o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub 

formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości 

postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

5. za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie)  

w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę”  

i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.  

6. szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 

oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

 

19.3. Otwarcie ofert nastąpi  dnia 08.02.2023 r. o godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy.  

19.4.   Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później 

niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

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

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

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

prowadzonego postępowania. 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


 
 

19.8.  Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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 lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl  

w sekcji ,,Komunikaty” . 

 

20. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

20.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert  

do dnia 9 marca 2023 r. 

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

związania ofertą określonego w pkt. 20.1., 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. 

20.3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

21. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryterium oceny ofert: 

 Cena – 100% = 100 pkt 

21.1.1. Kryterium „Cena” w PLN  

Kryterium ,,Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Cena 

oferty powinna być podana w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia. Zamawiający 

ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 100 punktów a każdej 

następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według 

wzoru: 

𝐂 =
𝐂𝐦𝐢𝐧

𝐂𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎 𝐩𝐤𝐭 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (PLN), 

C0 – cena brutto badanej oferty (PLN). 

 

21.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie 

postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska największą liczbę punktów (P). 

 

21.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 



 
 

21.4. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne. 

21.5. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 21.4. 1) SWZ,  

na platformie. 

21.6. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzania negocjacji. 

 

22. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ  

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

22.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 

umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę 

Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony  

do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych 

z płatnościami. 

22.2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże nr konta, na które ma być 

przekazane wynagrodzenie wynikające z umowy. Przekazanie nr konta wymaga formy 

pisemnej, tj. pismo powinno być podpisane przez osobę upoważnioną i uprawnioną  

do podpisywania dokumentów ze strony Wykonawcy. 

 

23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

23.1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

24.1. 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 określone 

w Dziale IX ustawy Pzp. 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 ustawy Pzp 

oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

24.2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp. 



 
 

24.3. Odwołanie zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz 

adres poczty elektronicznej Odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela 

(przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę Zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

Zamawiającego; 

3) numer PESEL lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on 

obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP Odwołującego nie będącą osobą fizyczną, który 

nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on 

obowiązany do jego posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia; 

6) wskazanie numeru publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy; 

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 

10)  wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie 

 odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 

11)  podpis Odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 

12)  wykaz załączników. 

24.4. Do odwołania dołącza się: 

 1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 

 2) dowód przesłania kopii odwołania Zamawiającemu; 

 3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Odwołującego. 

24.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 

albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 

24.6. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

24.7. Terminy wniesienia odwołania: 

24.7.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została 

przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; albo w terminie 10 dni 

– jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

24.7.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej. 



 
 

24.7.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 24.7.1. i 24.7.2. SWZ 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. 

24.7.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 

o wyniku postępowania; 

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

24.8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 

przepisy Działu IX ustawy Pzp. 

24.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom 

oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

24.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe7 jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

24.11. Na zasadach określonych w art. 590 ustawy Pzp od wyroku sądu lub postanowienia 

kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu 

Najwyższego. 

 

25. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) 

informujemy, że: 

25.1.  Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział postępowaniu                  

o udzielenie zamówienia publicznego jest Szkoła Podstawowa w Niemczynie, adres: 

Niemczyn 39, 62-110 Damasławek. 

25.2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: inspektor@cbi24.pl. 

25.3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Pzp) w celu związanym z  prowadzonym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

25.4.   Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w 

związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą 

oprogramowania, zewnętrznym audytorem).  

25.5.  Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

                                                           
7 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm.) 

mailto:inspektor@cbi24.pl


 
 

25.6.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, poprzez 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. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO przekazujemy informacje o: 

1. o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 

osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do 

przenoszenia danych; a także prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), przy 

czym: 

2. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

 

Załączniki: 

1. formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ, 

2. oświadczenie art. 125 ust. 1 – załącznik nr 2 do SWZ, 

3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik  

nr 3 do SWZ, 

4. umowa – załącznik nr 4 do SWZ, 

5. zobowiązanie innego podmiotu – załącznik nr 5 do SWZ, 

6. wykaz dostaw – załącznik nr 6 do SWZ 

7. oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – 

załącznik nr 7 do SWZ. 
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