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Aktualizacja z dnia 06-02-2023 r. 

 
Rozdział I 

Informacja ogólna. 

 

1. Dane Zamawiającego (nazwa, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, dane strony internetowej 

prowadzonego postępowania) 

1.1. Zamawiający: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIRCZY 
 ul. Parkowa 1, 37-740 Bircza  

tel. 16 672 55 26  

godziny pracy: pn.-pt.–od 7:30 do 15:30  

1.2. Adres strony internetowej: https://zsbircza.szkolnastrona.pl/ 

1.3. e.mail: sekretariat @zsbircza.pl  

1.4. Adres strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/bircza  będą udostępniane będą zmiany i 

wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem.  

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym. 

2.1. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany bez prowadzenia negocjacji. 

 

3. Wizja lokalna 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez 

wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. 

 

4. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości, złożenia oferty wariantowej, o której mowa  

w art. 92 ustawy Pzp  

 

5. Katalogi elektroniczne  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych 

oraz nie dopuszcza dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej  

w art. 93. 

 

6. Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315                                                

ustawy Pzp. 

 

7. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy 

Pzp.  

 

8. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

7 ustawy. 

 

9. Rozliczenia w walutach obcych 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. W przypadku przedkładania 

przez Wykonawcę dokumentów zawierających informacje podane w walucie innej niż PLN, Zamawiający w 

https://platformazakupowa.pl/pn/bircza
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stosownych przypadkach dokona ich przeliczenia na PLN na podstawie średniego kursu walut podanego przez 

NBP (Tabela A) z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

10. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

11. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

12. Przedmiot zamówienia 

12.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:  

„Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkól w Birczy w 2023 roku" 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego w ilości 37 000 litrów do kotłowni olejowej 

Zespołu Szkół w Birczy. 

 Olej opałowy powinien odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym odpowiednio w Normie PN-C-

96024:2020-12.  

12.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w rozdziale II SWZ. Pozostałe warunki dotyczące 

realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 6 do SWZ. 

12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach 

umowy stanowiących - załącznik nr 6 do SWZ.  

 

13. W przypadku zamówień dla jednostek Gminy płatnikiem faktury będą: 

a) Nabywca: Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza, NIP: 795-23-08-157, 

REGON: 650900476 

b) Odbiorca: Zespół Szkół w Birczy, ul. Parkowa 1, 37-740 Bircza 

14. Oferty należy składać na cały zakres objęty przetargiem. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

częściowych ani ofert wariantowych. 

Stosownie do treści art. 91 ust. 2 ustawy, biorąc pod uwagę treść motywu 78 dyrektywy 2014/24/UE, 

Zamawiający informuje, iż nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki 

groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. 

Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia 

mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia 

podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu 

zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności 

w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw — zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym 

złożenie oferty Wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. 

 

15. Wykonawca jest związany ofertą w terminie zgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, tj. 30 dni od 

dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 9 marca 2023r. 

 

16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzenia negocjacji. 

Rozdział II  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości 37 000 litrów do kotłowni olejowej Zespołu 

Szkół w Birczy. W szkole znajduje się 10 zbiorników po 2000 litrów. 

2. Określona powyżej ilość oleju opałowego jest przewidywaną ilością szacunkową. 

Faktyczna ilość oleju wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Może ona ulec 

stosownemu zmniejszeniu lub zwiększeniu. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie 

przysługuje żadne roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych powyżej. 

3. Dostarczany olej opałowy musi być zgodny z Polską Normą PN-C 96024:2020-12  „Przetwory 

naftowe. Oleje opałowe" oraz z Rozporządzeniem 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 poz. 2008) a także zgodny z 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia 

wyrobów energetycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1822). 

4. Dostawa oleju opałowego następować będzie sukcesywnie przez cały okres trwania umowy, według bieżących 

potrzeb Zamawiającego. Warunkiem dokonania każdorazowej dostawy lekkiego oleju opałowego będzie 

przekazanie przez Zamawiającego zamówienia w formie telefonicznej, faksem lub e-mailem 

określającego wielkość, termin i miejsce dostawy. 

5. Dostawy muszą być realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnych z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. 

o dniach wolnych od pracy (t 1. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). 

6. Wykonawca dostarczy zamówiony olej opałowy we wskazane miejsce na własny koszt 

i ryzyko, własnym środkiem transportu do tego przystosowanym tj. w autocystemach 

samochodowych oznaczonych odpowiednimi tablicami informacyjnymi z numerami 

identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiały niebezpieczne, wyposażonych w pompę lub 

dystrybutor z zalegalizowanym licznikiem przepływu i możliwością odczytu ilości dostarczanego paliwa 

oraz w wąż spustowy z końcówką podłączeniową do instalacji napełniania zbiorników o długości 

umożliwiającej swobodne przepompowanie paliwa do zbiornika (max. 15 m). 

7. Do każdej dostawy oleju opałowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu lub jego 

przedstawicielowi świadectwo jakości lub dokument równoważny świadectwu jakości, 

potwierdzający spełnienie przez dostarczony olej parametrów jakościowych określonych 

w rozdziale I pkt. 3. 

8. Dostarczona przez Wykonawcę zamówiona ilość oleju opałowego winna być zgodna 

ze wskazaniami zalegalizowanego licznika oleju opałowego, zainstalowanego na autocysternie 

dowożącej olej. Wskazania licznika będą sprawdzane w obecności upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego przyjmując dostarczony olej opałowy przez 

Wykonawcę ma prawo każdorazowo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny 

o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której 

dokonywany będzie rozładunek oleju opałowego. 

9. Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15 ° C. 

10. Każdorazowa prawidłowa dostawa oleju opałowego będzie potwierdzona dokumentem „WZ" (wydanie 

na zewnątrz) Wykonawcy. 

11. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego — Zamawiający zastrzega sobie 

prawo pobrania w obecności przedstawiciela Wykonawcy, próbki rozjemczej oleju opalowego i 

skierowanie jej do badania do akredytowanego, wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. 

Próbka będzie pobierana w ilości nie większej niż 2 litry do pojemnika dostarczonego przez Wykonawcę. 

Pojemnik z próbką oleju zostanie zabezpieczony plombami z odciskami upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół 

pobrania próbki w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wyniki badań są dla stron 

wiążące i nie podlegają reklamacji. W razie stwierdzenia przez akredytowane laboratorium, że olej 
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opałowy nie spełnia wymaganych norm jakościowych wykonawca musi odebrać wadliwy olej i 

dostarczyć spełniający parametry jakościowe w terminie 24 godzin od dnia otrzymania wyników z 

laboratorium. Wykonawca pokryje także wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający związane 

z nabyciem, zwrotem oraz wszelkimi następstwami użycia wadliwego oleju opałowego. 

12. Kody CPV: 09135100-5 olej opałowy 

13. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r. 

14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części 

zamówienia. 

Rozdział III  

Warunki udziału w postępowaniu. 

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

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

wynika to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

2. 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. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do 

 warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

4. 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. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki, o których 

mowa w ust. 1 pkt. 2 niniejszego rozdziału zostaną spełnione, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy. 

6. Wykonawca polegający na mocy art. 118 ust. 1 ustawy, przy wykazaniu spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia lub jego części, 

musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w formie oryginału pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia. 

7. 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 nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

8. Podstawy wykluczenia z postępowania. 

a) Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania zostały opisane w art.108 ust. 1 ustawy. 

b) Ponadto Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 
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ustawy. 

 
 

Rozdział IV 
Wykaz podmiotowych  

środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń  

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

1.       Formularz oferty na załączniku nr 1 do SWZ 

2. Wykonawca potwierdzi w Formularzu oferty — załącznik nr  1 do SWZ, zobowiązanie do wykonania 

umowy w zaplanowanym terminie oraz poinformuje o powstaniu po stronie Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. W przypadku wykonywania zadania przy współudziale podwykonawców, Wykonawca 

wskaże w Formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 

 3. Oświadczenie, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega  wykluczeniu z postępowania 

i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

na załączniku nr 2 do SWZ. 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 

o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa wyżej, tj. załączniku nr 2 do SWZ. 

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

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby — 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 

o którym mowa powyżej, tj. załączniku nr 3 do SWZ. 

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

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 5.1.-5.2. 

5.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,  

Zamawiający żąda dostarczenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

b) Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

5.2. Dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych. 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub art. 14 RODO zawiera Rozdział IX SWZ. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 

powyższych informacji osobom, których dane osobowe udostępnia Zamawiającemu.  

 

6. Dysponowanie zasobami innego podmiotu. 

6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale III ust. 1 pkt. 2 a 

niniejszej SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

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

6.2. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja", o której mowa w ust. 7.1. niniejszej SWZ wystąpi wyłącznie 

w przypadku, kiedy: 

a) 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 przedmiotowego zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ 
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 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Zobowiązanie musi potwierdzać: 

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 doświadczenia zawodowego, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

b) Zgodnie z art. 119 ustawy, Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty 

udostepniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust 2 pkt. 3 i 4, a także bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia. 

c) Podmiot, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który 

polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 

powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie 

odpowiada. 

6.3. 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 żąda, aby Wykonawca 

w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 

wykazał, że samodzielnie spełni warunki udziału w postępowaniu. 

 7. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa 

w ust. 4 niniejszego rozdziału składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia. 

8. Szczegółowe wymagania formalne, jakie powinny spełniać dokumenty i oświadczenia, o których 

mowa powyżej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U.2020.2415). 

9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dane 

umożliwiające dostęp do tych środków. 

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

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

aktualność. 

11. Dokumenty składane razem z ofertą 

11.1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

11.2. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego  

w  pkt 15 i 16 SWZ – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp). 
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Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki 

dowodowe. 

11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 

w pkt 19.2. składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzająwykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu lub w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

11.4. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

11.5. Kompletna oferta zawiera: 

11.5.1. Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, 

11.5.2.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w 

zakresie wskazanym w pkt 19.2 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, 

11.5.3. OŚWIADCZENIE podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy) 

11.5.4.OŚWIADCZENIE wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego 

wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy; wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy) 

11.5.5. ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 

do SWZ (jeżeli dotyczy) 

11.5.6. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 

nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 19.7.2 Warunek ten dotyczy również odpowiednio 

osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać 

uprawnienie do podpisania oferty.  

11.5.7.Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa; (jeżeli dotyczy).  

 

11.6. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w niniejszym pkt 19.5.4 oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

 

 

11.7.  Informacja dotycząca pełnomocnictwa: 

11.7.1.w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę, której umocowanie nie wynika 

z dokumentów rejestrowych, oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa  w formie 

lub postaci elektronicznej (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub osobistym przez osoby, których umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych) 

lub elektroniczną kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z okazanym dokumentem 

opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza na podstawie 97§2 Prawa 

o notariacie. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez 
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upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania 

w postępowaniu (zgodnie z art. 58 ustawy Pzp) 

11.7.2.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów -odpisu lub informacji  

z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

lub innego właściwego rejestru -potwierdzających umocowania do jego reprezentowania jeżeli 

zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 

wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

11.7.3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 11.7.2, 

jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 

wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

11.7.4. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 19.7.2, zamawiający może żądać od wykonawcy 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy. 

11.7.5. Przepis pkt 11.7.4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

11.7.6. Przepisy pkt 11.7.2-11.7.4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

11.8.  W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 

dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. Do kompresji zamawiający rekomenduje nw. formaty: zip (ZIP file 

format), 7Z (7-ZIP file format). 

11.9.  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.  

11.10. 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.  

11.11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11.12. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie Zakupowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/bircza w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania 

wskazaną w tytule SWZ.  

11.13. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w postępowaniu o zamówienie 

publiczne są jawne. 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. Wykonawca, w celu utrzymania 
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w poufności tych informacji, powinien przekazać je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

Zamawiający udostępni na wniosek zainteresowanego jawną część dokumentacji. 

11.13.1 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich 

odtajnieniem. 

11.14 Wycofanie złożonej oferty 

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. W tym celu należy postępować 

zgodnie z Instrukcją dla Wykonawcy dostępnej na Platformie. Wykonawca po upływie składania ofert nie 

może skutecznie dokonać zmiany ani wycofania ofert. 

11.14.1 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.  

 

Rozdział V 

Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający  

będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych  

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

 

1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji 

oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem 

wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

za pośrednictwem Platformy dostępnej na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/bircza 

Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane 

w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

a) w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi się o kontakt  z Centrum Wsparcia 

Klienta platformazakupowa.pl pod numer (22)1010202, cwk@platformazakupowa.pl,  

2.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/bircza . Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, 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 https://platformazakupowa.pl/pn/bircza  do konkretnego wykonawcy. 

3.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/bircza przesłanych przez zamawiającego, gdyż system 

powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

Formularza do komunikacji jako załączniki poprzez Platformę, dostępną pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/bircza . 

5. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

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

doręczenia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie 

https://platformazakupowa.pl/pn/bircza, w zakładce dedykowanej postępowaniu.  

6. Zamawiający informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu 

jest możliwe bez posiadania konta.  

7. Na stronie Platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców zawierająca: informacje ogólne, informacje 

dot. sposobu i formy złożenia oferty oraz sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami 

(nie dotyczy składania ofert), 

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

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności 

mailto:cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/bircza
https://platformazakupowa.pl/pn/bircza
https://platformazakupowa.pl/pn/bircza
https://platformazakupowa.pl/pn/bircza
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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.\ 

8. Zgodnie z § 11 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie oraz zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne 

związane z korzystaniem z Platformy: 

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

2) 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, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 

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

6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8, 

7) 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. 

9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia: akceptuje warunki 

korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej 

pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji 

składania ofert/wniosków dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/. 

10.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 zawarty w art. 221 

ustawy Pzp. 

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

wskazaniem na .pdf tj.: do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne 

stosuje się formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 

poz. 2247). 

12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: 

.zip, .7Z. 

13. Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp 

.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

14. 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. 

15. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 

lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w ROZPORZĄDZENIU PREZESA RADY 

MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje./
https://platformazakupowa.pl/
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415) . 

16. 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. 

17. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

17.1. Ze strony Zamawiającego osoby uprawnione do kontaktu: Magdalena Tyczyńska e-mail: 

sekretariat@zsbircza.pl. 

17.2. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem 

formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 

17.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

przedmiotowego postępowania  

18. Wyjaśnienie treści SWZ: 

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

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

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

wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo 

ofert podlegających negocjacjom. 

3) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 20.18  

ppkt 2, przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny 

do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom. 

4) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w 

terminie, o którym mowa w pkt 20.18 ppkt 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio 

wyjaśnień SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio 

ofert albo ofert podlegających negocjacjom. 

5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana 

na stronie profilu nabywcy, zamieszcza na tej stronie, tj. https://platformazakupowa.pl/pn/bircza, w zakładce 

dedykowanej postępowaniu. 

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących SWZ. 

19. Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia: 

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

SWZ. 

2) Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert przez 

zamieszczenie informacji na stronie profilu nabywcy, tj. https://platformazakupowa.pl/pn/bircza w zakładce 

dedykowanej postępowaniu. 

3) Dokonaną zmianę treści odpowiednio SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

Rozdział VI 

Obliczenie ceny ofertowej. 

 

mailto:sekretariat@zsbircza.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/bircza
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1. Cenę oferty Wykonawca obliczy zgodnie z wytycznymi wskazanymi na załączniku nr 1 do SWZ — 

Formularzu oferty. 

2. Cena oferty ma zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia. 

3. Cenę oferty, w PLN, stanowić będzie wartość usługi brutto tj. podana łącznie z podatkiem od towarów i 

usług — VAT (jeżeli usługi objęte są tym podatkiem). 

4. Cenę ofertową 1 1 oleju opałowego należy podać w odniesieniu do ceny u producenta obowiązującej na 

dzień 28.01.2023 r. 

5. Cena podana w ofercie przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy jedynie 

w przypadku zmiany ceny przez producenta oraz w przypadku zmiany przepisów. 

6. Zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę marża lub upust nie będzie podlegała zmianie przez okres 

obowiązywania umowy. 

7. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę) 

8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty 

ze SWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, wg zasad określonych w art. 223 ustawy, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

9. Zamawiający będzie się rozliczał z Wykonawcą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje 

rozliczenia w walutach obcych. 

Rozdział VII 
Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert 

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za 

pośrednictwem Platformy na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/bircza   

w zakładce dedykowanej postępowaniu do dnia 08.02.2023 r. do godziny 10:00. Składanie ofert 

przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne.  

2. Wykonawca może w przedmiotowym postępowaniu złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na Platformie Zakupowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/bircza  w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą 

postępowania wskazaną w tytule SWZ. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 

czytelny.  

4. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

5. Otwarcie ofert następ w dniu 08.02.2023 r. o godzinie 10:15   

6. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/bircza informacje o:  

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. 

8.  Oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub 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  ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym 

https://platformazakupowa.pl/pn/bircza
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mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie 

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

 

10.. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 09.03.2023 r. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Rozdział VIII 

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1.  

 

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%) 

1. Cena  60% 

2. Termin dostawy 40% 

 Razem 100% 

 

2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali punktowej.   

CENA – 60% 

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:  

Cena najniższa ze wszystkich ofert  
x
 100pkt  

x
 Znaczenie kryterium 60% 

Cena oferty badanej 

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny. 

 

3. Kryterium CZAS DOSTAWY   

Oferta, w której zadeklarowany zostanie czas dostawy powyżej 48 h od zgłoszenia otrzyma 0 pkt.  

Oferta, w której zadeklarowany zostanie czas dostawy od 36 h do 48 h od zgłoszenia otrzyma 10 pkt.  

Oferta, w której zadeklarowany zostanie czas dostawy od 24 h do 36 h od zgłoszenia otrzyma 20 pkt.  

Oferta, w której zadeklarowany zostanie czas dostawy od 12 h do 24 h od zgłoszenia 30 pkt.  
Oferta, w której zadeklarowany zostanie czas dostawy ponizej 12 h od zgłoszenia otrzyma 40 pkt. 

 

4. Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za czas 

dostawy (maks. 40)                                        

Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert: 

4.1.Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły 

P = PC + D  

Gdzie: 

PC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia, 

D – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Czas dostawy” 

Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości 

punktów przyznanych w kryterium „CZAS DOSTAWY” 

Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty 

zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów. 

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

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała 

najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 
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4.3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z 

najniższą ceną. 

4.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 24.4.2, zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych zawierających nową cenę. 

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

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

4.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym zaoferowanej ceny. 

4.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 

5. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

 

6. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 

do umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz możliwości jej zmiany 

6.1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do SWZ.  

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy. 

6.2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 

w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą 

naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w 

zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach 

umowy. stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.  

 

27. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

8.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

8.1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy 

albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 

łączną punktację, 

8.1.2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

8.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

8.3. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie 

zawarcia umowy. 

8.4. Wykonawca przed zawarciem umowy: 

8.4.1. poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie 

zamawiającego, 
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8.4.2. dostarczy Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię polisy OC w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 

wartość ofertowa w zakresie: od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem zapłaty, obejmujące swym zakresem 

co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, 

rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia 

własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem 

Umowy.  

8.4.3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości umowy ubezpieczenia, o której 

mowa powyżej, przez cały okres realizacji niniejszej umowy. Kopie stosownych polis będą 

niezwłocznie przekazywane Zamawiającemu, 

8.4.4. Dla celów informacyjnych przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony 

metodą kalkulacji uproszczonej uwzględniający wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz 

obejmujący wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

8.4.5. przedstawi przy podpisaniu umowy uwierzytelnione kopie uprawnień do wykonywania 

samodzielnych funkcji w budownictwie osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi. 

8.5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony 

do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, 

na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.   

8.6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 

załączonych do oferty. 

8.7. Wykonawca przedstawi przy podpisaniu umowy nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane (o ile są już znane i 

zamówienie ma być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego) - w 

przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy pomocy podwykonawców. 

9. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

9.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp 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 Pzp. 

9.2. 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 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

9.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

9.3.1.Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
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pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, 

9.3.2. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

9.4. Odwołanie przysługuje na: 

9.4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 

systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie 

umowy, 

9.4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 

ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 

konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, 

9.4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego 

obowiązany. 

9.5. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi 

unijne, w terminie: 

9.5.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

9.5.2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony 

w ppkt 29.5.1. 

9.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 

9.6.1. 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość 

jest mniejsza niż progi unijne. 

9.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 29.6. wnosi się w terminie: 

9.7.1. 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość  o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w 

przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

9.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

9.8.1.15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania albo miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

9.9. Odwołanie zawiera: 

9.9.1. imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz 

adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela 

(przedstawicieli), 

9.9.2. nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

zamawiającego, 
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9.9.3. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 

odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo 

posiada go nie mając takiego obowiązku, 

9.9.4. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku –numer winnym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie 

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

jego posiadania, 

9.9.5. określenie przedmiotu zamówienia, 

9.9.6. wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, 

9.9.7. wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy,  

Z9.9.8. więzłe przedstawienie zarzutów, 

9.9.9. żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, 

9.9.10. wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania 

oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności, 

9.9.11. podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, 

9.9.12. wykaz załączników. 

9.10. Do odwołania dołącza się: 

9.10.1. dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości, 

9.10.2. dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu, 

9.10.3. dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

9.10.4. wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania. 

9.11. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 

postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

9.12. Pełna treść środków ochrony prawnej zawarta jest w ustawie Pzp w Dziale IX. 

Rozdział IX 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1/ administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawcę lub inne podmioty 

w ramach niniejszego postępowania jest Zespół Szkół w Birczy, 37-740 Bircza, ul. Parkowa 1, 

2/ inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bircza jest Adam Ziemiński, 

email adam.zieminski@cbi24.pl 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa oleju opałowego 

do Zespołu Szkół w Birczy w 2023 roku” prowadzonym w trybie podstawowym, 

4/ odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania, 
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5/ dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

6/ obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego 

7/ konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,  

8/ w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,  

9/ podmioty, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w ramach 

niniejszego postępowania posiadają:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ich danych osobowych,  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z 

tym, ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego 

postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie 

może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,  

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

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

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

którykolwiek z podmiotów uznać, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących 

narusza przepisy RODO, 

10/ podmiotom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu  w toku 

niniejszego postępowania nie przysługuje:  

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

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

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

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
*
   Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 

ochrony danych osobowych. 
**   

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 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. 
 

 

Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.). 
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