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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

Gmina Platerów 

ul. 3 Maja 5 

08-210 Platerów 

NIP: 496-02-49-522 

REGON: 030237641 

 

 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie 

przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej p.z.p.  

 

Nazwa zamówienia: ,,Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej 

jednostek organizacyjnych w 2022 roku” 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Miniportalu pod adresem 

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

 

 

 

 

Znak sprawy: INR.271.7.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platerów, dnia 28.12.2021 r. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Gmina Platerów zwana dalej ,,Zamawiającym” 

Adres: ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów 

tel. 83 357 84 47; fax 83 359 10 19 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7:30 – 15:30 

www.platerow.com.pl 

e-mail: platerow@platerow.com.pl  

NIP: 496-02-49-522 

REGON 030237641 

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

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

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

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

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

pkt 1 p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

3. W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp i przepisy 

wykonawcze do tej ustawy, w szczególności: 

1) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy; 

2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 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. 

4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych  

o jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

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

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

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy oleju opałowego do kotłowni Gminy 

Platerów w  2022 r. oraz dla jednostek  organizacyjnych Gminy Platerów w ilości 100 000 

litrów  do  niżej wymienionych obiektów:  

 

1. Urząd Gminy w Platerowie              -     pojemność zbiorników     -   2000 l 

2. Szkoła w Platerowie                         -     pojemność zbiorników     -   4500 l 

3. Przedszkole w Platerowie                 -     pojemność zbiorników     -   3000 l 

4. GOPS w Platerowie                          -     pojemność zbiorników     -   3000 l 

5. Szkoła w Górkach                             -     pojemność zbiorników     - 15 000 l 

6. Szkoła w Lipnie                                 -    pojemność zbiorników      -   3000 l 

7. Ośrodek Zdrowia w Hruszniewie      -    pojemność zbiorników      -   2000 l 

mailto:platerow@platerow.com.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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8. Szkoła w Ruskowie.                           -    pojemność zbiorników      -   4500 l 

 

Podana powyżej ilość jest ilością szacunkową. Może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu  w 

przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu, w tym 

niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

 

2. Dostarczony olej powinien posiadać następujące parametry określone w obowiązującej 

normie jakościowej PN-C-96024:L1: 

 

l.p. właściwości jednostka miary wymaganie 

L-1 

1. Wartość opałowa min. MJ/kg 42,6 

2. Gęstość w temperaturze 15º C min. kg/m3 860 

3. Temperatura zapłonu min. ˚C 46 

4. Zawartość siarki nie więcej niż % 0,20 

5. Lepkość kinematyczna w 20º C mm2/s 6,0 

6. Barwa - czerwona 

7. Całkowita wartość zanieczyszczeń 

nie większa niż 

mg/kg 24 

 

3. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości oleju opałowego. 

4. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego  i 

złożonym zamówieniem przez Zamawiającego. Zamówienie będzie składane telefonicznie, 

faksem lub pocztą elektroniczną i będzie określać każdorazowo ilość zamawianego oleju. 

Dostawy będą realizowane maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych (przy czym 1 dzień 

roboczy = 24 h) od złożenia zamówienia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 

15:30 w dniu uzgodnionym z Zamawiającym.  

5. Miernikiem dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika 

paliwa zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej w obecności upoważnionego przez 

Zamawiającego pracownika.  

6. Dostawy oleju będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15ºC  

7. Minimalna jednorazowa dostawa to 2000 l.  

8. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż oleju opałowego Zamawiającemu, załadunek, 

transport oleju na miejsce przeznaczenia, rozładunek oleju. 

9. Realizacja zamówienia odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu na terenie Gminy Platerów. 

10. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w oparciu o zapotrzebowania Zamawiającego, 

określające:  

1) ilość oleju, 

2) miejsce dostawy i rozładunku oleju, 

3) termin dostawy: nie dłuższy jak 3 dni robocze),  

4) osobę upoważnioną do odbioru dostawy oleju.  

11. Zamawiający składa zapotrzebowanie pisemnie na adres Wykonawcy, faksem, mailem 

lub w innym obustronnie uzgodnionym trybie.  

12. Dostawy realizowane będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7:30-15:30. 

13. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający 

ma prawo do:  

1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości 

zawartej umowy maksymalnie o 30 %. 

2) zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości 

zawartej umowy maksymalnie o 25 %. 
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14. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku 

wystąpienia okoliczności określonej w pkt 13.1), w tym: zmiana zaoferowanych przez 

Wykonawcę w złożonej ofercie ceny jednostkowej, żądanie realizacji umowy do wysokości 

100 % ceny umownej.  

15. Wykonawca ma obowiązek dokładnego i sumiennego rozliczania się przed Zamawiającym 

z ilości i jakości przywiezionego oleju. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ilości przywiezionego oleju, jak 

również do dokonania badania jakości przywiezionego oleju. 

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez 

Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

18. Na dostarczony olej Zamawiającemu przysługuje roszczenie z tytułu rękojmi na okres 2 lat 

zgodnie z Kodeksem cywilnym. Ponadto na ten sam okres Wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji jakości. 

19. Wykonawca zrealizuje sprzedaż wraz z transportem zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami 

określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszeniem oraz 

obowiązującymi przepisami prawa         i zasadami wiedzy technicznej. 

20. Nomenklatura CPV: 09135100-5  – olej opałowy. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r. 

2. Warunki płatności:  

a) rozliczenie finansowe będzie przeprowadzane nie częściej niż raz w miesiącu na 

podstawie ilości dostarczonego oleju oraz jego ceny jednostkowej określonej w 

umowie,  

b) wynagrodzenie za zrealizowane zapotrzebowania będzie regulowane na podstawie 

zewnętrznego dowodu księgowego (np. faktura, rachunek) zaakceptowanego przez 

Zamawiającego, w terminie zaoferowanym w przez Wykonawcę, wystawionego na:  

- Gmina Platerów, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów, NIP: 496-02-49-522 ze wskazaniem 

jednostki organizacyjnej, której dotyczy dostawa oleju, tak aby jednoznacznie można było 

dokonać jej przyporządkowania księgowego. 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące:  

1) 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 objętymi w zakresie dotyczącym 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

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

2. Wykonawcy na podstawie art. 58 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum).  

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

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

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy. 

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

z postępowania także:  

1)  na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

2)  na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, 
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3)  na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, 

4)  na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp.  

3.  Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

żadnej z podstaw wskazanych w ust. 1 i ust. 2. 

4.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, brak podstaw 

wykluczenia, na żadnej z podstaw wskazanych w ust. 1 i ust. 2, zobowiązany jest potwierdzić 

każdy z tych Wykonawców. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca 

zobowiązany jest potwierdzić brak podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 

w odniesieniu do tych podmiotów. 

 

VII. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 

1. Zamawiający zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty  

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym  

terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących 

podmiotowych środków dowodowych: 

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 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 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 

lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do 

tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania 

z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności; 

c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 

terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 

109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, 

a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub 
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zdrowotne wraz odsetkami lub grzywna- mi lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłat tych należności; 

d) odpisu lub informacji 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, z zastrzeżeniem art. 274 ust. 4 ustawy Pzp, 

Uwaga: dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 

VII ust. 1 pkt 1 lit. a-d SWZ będą musieli złożyć odpowiednio: wykonawca, każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w przypadku składania oferty 

wspólnej), podmiot udostępniający zasoby; 

2) w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w Rozdziale V ust. 1 SWZ: 

a) w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności gospodarczej lub zawodowej określonego w Rozdziale V ust. 1 lit. a) SWZ:  

       - aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi objętymi w zakresie dotyczącym 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

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

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 lit. b SWZ, 

zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w 

Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 lit. c SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których 

mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 lit. d SWZ - składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator 

lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest 

zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

3. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 SWZ powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

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

dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 SWZ, lub gdy dokumenty te nie 

odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1, 2 i 4 

oraz ust. 2 pkt 1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

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

dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 

organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy. Termin wystawienia dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 3 

SWZ stosuje się odpowiednio. 
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5. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 4 ustawy Pzp 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 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 Pzp dane 

umożliwiające dostęp do tych środków. Ponadto na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy Pzp 

wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

6. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy Pzp może na każdym etapie postępowania, 

jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

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

zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

7. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy Pzp, może w każdym czasie wezwać 

wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już 

aktualne. 

8. Wymagana forma złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

1) podmiotowe środki dowodowe przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

2) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe zostały sporządzone przez wykonawcę, 

wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 

zasoby lub podwykonawcę jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem – przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej; 

3) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca jako dokument 

elektroniczny – przekazuje się ten dokument; 

4) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca jako dokument w postaci 

papierowej – przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej; 

5) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej , o 

który mowa w Rozdziale VII ust. 8 pkt 2 i 4 SWZ dokonuje odpowiednio wykonawca, 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 

zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które 

każdego z nich dotyczą, bądź notariusz; 
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6) przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 8 pkt 2 i 4 SWZ 

rozumieć należy dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w 

postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 

konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału; 

9. W przypadku gdy wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający 

wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w 

wyznaczonym terminie, chyba że wystąpi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w 

art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.  

 

VIII. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMINIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 

ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ  

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a 

wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:  

1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ za 

pośrednictwem „Formularza do komunikacji”;  

2) poczty elektronicznej e-mail: platerow@platerow.com.pl (nie dotyczy składania, wycofania 

lub zmiany oferty).  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do następujących formularzy: „Formularza do komunikacji” oraz „Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w:  

1) Regulaminie korzystania z miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

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

2) Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), 

który dostępny jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.  

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

wskazanych w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ, wynosi 150 MB.  

5. Dokumenty elektroniczne (z wyjątkiem ofert) składane są przez wykonawcę jako załączniki 

za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu lub za pomocą poczty elektronicznej wskazanej w Rozdziale VIII ust. 1 

pkt 2 SWZ.  

6. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniach wskazanych w Rozdziale II ust. 3 SWZ.  

7. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP lub adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale VIII ust. 1 

pkt 3 SWZ.  
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8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i 

wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub numerem postępowania.  

9. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w 

miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania.  

 

IX. INFORMACJA O OSOBACH UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

SWZ  

 

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:  

1) Andrzej Klimaszewski lub Jacek Kazun, e-mail: platerow@platerow.com.pl; tel. 83 357 84 

89.  

2. Wykonawca stosownie do treści art. 284 ust. 1 ustawy Pzp może zwrócić się do 

zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż 

na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  

3. W przypadku, gdy zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w 

Rozdziale IX ust. 2 SWZ termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do 

zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do 

należytego przygotowania i złożenia ofert. 

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

mowa w Rozdziale IX ust. 2 SWZ, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ 

oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 03.02.2022 r.  

2. Bieg terminu związania ofertą zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.  

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

związania ofertą określonego w Rozdziale X ust. 1 SWZ, zamawiający przed upływem 

terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

4. Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp odrzuci ofertę jeżeli 

wykonawca nie wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  
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XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Forma oferty:  

1) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;  

2) ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim, Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów w jednym z języków 

powszechnie używanych w handlu międzynarodowym;  

3) podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w 

języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski;  

4) ofertę wraz załącznikami należy sporządzić w sposób staranny i czytelny;  

5) w Formularzu ofertowym wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz 

adres poczty elektronicznej e-mail;  

6) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w formie zgodnej 

z zapisami SWZ;  

7) treść oferty musi odpowiadać treści SWZ;  

8) wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  

 
2. Oferta składana jest pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej1) lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym2) lub podpisem osobistym3).  

 
1) forma elektroniczna - zgodnie z art. 781 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - do zachowania 

elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i 

opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym*,  

*kwalifikowany podpis elektroniczny – podpis elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w 

ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1173), wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 

certyfikacyjne. Lista dostępnych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne dostępna jest na stronie 

internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji;  

2) podpis zaufany - zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.) , to podpis elektroniczny, którego 

autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie 

środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został 

złożony, czas jego złożenia;  

3) podpis osobisty - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 

2020 r. poz. 332 ze zm.), to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i 

usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 

1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.  

 

3. Do oferty wykonawca załącza: 

1) Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

SWZ - w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, 

lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą 

reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub 

innym dokumencie. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest 

umocowana do jego reprezentowania zamawiający wymaga od wykonawcy odpisu lub 

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

gospodarczej lub innego właściwego rejestr, chyba że Zamawiający może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a wykonawca w Formularzu ofertowym 
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wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do wykonawcy jak 

również w odniesieniu do podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) Formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

SWZ - w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, 

lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą 

reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub 

innym dokumencie. 

3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Rozdziale V i VI SWZ z 

wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ - w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Oświadczenie to stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunku/warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo 

zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe wskazane w 

Rozdziale VII SWZ. Zamawiający wskazuje, że przedmiotowe oświadczenie składają odrębnie:  

a) każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w 

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. W takim przypadku 

oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie 

warunku/warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunku/ warunków udziału w postępowaniu;  

b) podmiot udostępniający zasoby, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotu 

udostępniającego zasoby. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunku/warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;  

4) pełnomocnictwo do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy (jeżeli 

dotyczy) - o ile umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentu rejestracyjnego 

lub innego dokumentu właściwego dla danej formy organizacyjnej wykonawcy. Zamawiający 

wskazuje, że:  

a) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy 

zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo załączone do oferty powinno zawierać w 

szczególności wskazanie:  

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,  

- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych 

z nazwy z określeniem adresu siedziby,  

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania,  

b) pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,  

c) w przypadku, gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, wówczas przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca;  
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5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym 

mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp z którego wynikać będzie, które dostawy lub usługi 

wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy) - w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 

rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Zamawiający 

wskazuje, że:  

a) w przypadku, gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i 

opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej,  

b) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia lub notariusz;  

6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) - w formie elektronicznej 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby 

upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w 

dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

Zamawiający wskazuje, że: 

a) w przypadku, gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i 

opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, 

b) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia lub notariusz; 

 7) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne 

dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, 

wykonawca - dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 

rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

4. Informacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa: 

1) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

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

1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być 

one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa; 

2) wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp; 

3) zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne;  

4) brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że wszystkie informacje składane w trakcie postępowania są jawne. W takim 

przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek 
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ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa osobom trzecim. 

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka 

cywilna, konsorcjum): 

1) oferta musi być podpisana w sposób, który prawnie zobowiązuje wszystkich wykonawców 

występujących wspólnie; 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo załączone do oferty powinno zawierać elementy wskazane w Rozdziale XI 

ust. 3 pkt 3 lit. a SWZ; 

3) każdy z wykonawców oddzielnie składa oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 

3 pkt 3 SWZ; 

4) wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 pkt 5 SWZ; 

5) każdy z wykonawców musi spełniać warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w 

Rozdziale V ust. 1 pkt 1 SWZ, jeżeli będzie wykonywał czynności objęte wskazanymi 

uprawnieniami; 

6) każdy z wykonawców oddzielnie składa podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia na postawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, o których 

mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 SWZ; 

7) wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane z podmiotem występującym jako 

pełnomocnik wykonawców występujących wspólnie. 

 

XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. 

2. Pliki stanowiące ofertę należy zaszyfrować i przekazać w sposób wskazany w Rozdziale XII 

ust. 1 SWZ. 

3. Za datę przekazania oferty, przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. 

4. Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach dopuszczalnych odpowiednimi 

przepisami prawa: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, .xlsx, ze szczególnym wskazaniem na format 

.pdf., natomiast w celu ewentualnej kompresji wykorzystanie formatu .zip lub .7z. 

5. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w 

szczegółach danego postępowania. 

6. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje 

7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w 

poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 

zaszyfrować. 
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8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w 

„Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

11. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.01.2022 r. do godziny 

10:00. 

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2022 r. o godz. 10:30. 

13. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku 

do odszyfrowania. 

14. Otwarcie ofert jest niejawne. 

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

16. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach. 

17. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, 

zamawiający w informacji, o której mowa w Rozdziale XII ust. 16 SWZ zamieści cenę 

napisaną cyfrowo. 

18. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

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

prowadzonego postępowania. 

 

XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

 
1. Wykonawca określi cenę ofertową brutto w Formularzu ofertowym sporządzonym według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Cenę ofertową należy wyliczyć w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do 

SWZ. Kalkulację ceny należy sporządzić zgodnie z objaśnieniami w Formularzu cenowym.  

3. Cena ofertowa brutto wyliczona w Formularzu cenowym służy zapewnieniu 

porównywalności złożonych ofert, rzeczywista wartość wynagrodzenia będzie wynikała z 

faktycznych ilości zakupionego przez Odbiorców oleju opałowego w okresie realizacji umowy.  

4. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich (PLN) brutto z uwzględnieniem należnego 

podatku jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu 

podatkiem od towarów i usług. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do 

wykonawcy.  
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5. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ i załączonych 

do niej dokumentów oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obwiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

6. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się 

negocjacji w sprawie ceny.  

7. Cenę ofertową brutto należy podać cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku (zasada zaokrąglenia: końcówkę poniżej 5 należy pominąć, końcówkę równą i 

powyżej 5 należy zaokrąglić w górę).  

8. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), dla celów zastosowania 

kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 

towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma 

obowiązek:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego;  

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku;  

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

miała zastosowanie.  

Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w Formularzu ofertowym. Brak złożenia 

ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u 

zamawiającego. 

9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia zawierają projektowane postanowienia 

umowy stanowiące załączniki nr 6-9 do SWZ. 

10. Nie dopuszcza się możliwości modyfikowania przez wykonawców Formularza ofertowego 

i cenowego oraz dopisywania w nich dodatkowych pozycji. 

 

XIV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH   

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Ocenie poddane zostaną wyłącznie te oferty, które nie zostaną odrzucone z postępowania.  

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert: 

1)  Cena ofertowa brutto (K1) – waga kryterium 60 %; 

2)  Stały upust (K2) – waga kryterium 40 %. 
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3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1)  Cena (K1) – waga 60 % 

                             cena brutto najniższej oferty 

K1 = ---------------------------------------------  x 60 pkt 

  cena brutto badanej oferty 

 

2)   Stały upust (K2) – waga 40 % 

                             Wartość zaoferowanego stałego upustu w badanej ofercie 

K2 = ----  ----------------------------------------                                       -  x 40 pkt 

                  Najwyższy zaoferowany stały upust 

 
4. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Całkowita liczba punktów, 

jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według poniższego wzoru:  

K= K1+K2  

K – całkowita liczba punktów,  

K1 – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,  

K2 – punkty uzyskane w kryterium „Stały upust”. 

4. Ocena punktowa w kryterium „K1” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto 

wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym i przeliczona według wzoru opisanego 

powyżej. 

5. Ocena punktowa w kryterium „K2” dokonana zostanie na podstawie stałego upustu 

wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym i przeliczona według wzoru 

opisanego powyżej. Zamawiający wskazuje, że: 

1) wysokość upustu należy podać w procentach (%) od ceny netto za 1 litr oleju opałowego 

lekkiego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie określi w Formularzu ofertowym stałego upustu lub poda 

upust niezgodnie z zapisem ust. 5 pkt 1, Zamawiający uzna na podstawie oświadczenia o 

akceptacji przez Wykonawcę wszystkich postanowień SWZ, że Wykonawca nie udziela stałego 

upustu – za co Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: końcówkę poniżej 5 należy pominąć, 

końcówkę równą i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę). Najwyższa liczba punktów wyznaczy 

najkorzystniejszą ofertę. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SWZ. 

8. W przypadku, gdy nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie 

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

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w termie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 
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XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ BYĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy Pzp poinformuje niezwłocznie wszystkich 

wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zgodnie z art. 253 

ust. 2 ustawy Pzp zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  

2. Zmawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób z zastrzeżeniem 

art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.  

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

terminie zawarcia umowy.  

4. Zawarcie umowy nastąpi według projektowanych postanowień umownych, które nie 

podlegają negocjacjom.  

5. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest:  

1) na wezwanie zamawiającego podać wszelkie dane niezbędne do wypełnienia treści umowy;  

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.  

7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

8. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane 

przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  

9. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania 

i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.  

  

XVII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  

WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach Umowy, 

stanowiących załącznik nr 6 do SWZ, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  
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2. Projektowane postanowienia umowy przed zawarciem zostaną uzupełnione o niezbędne 

informacje dotyczące w szczególności danych Wykonawcy oraz wartości umowy.  

3. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 

postanowień umów.  

 
XIX. INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. Powody 

niedokonania podziału: zamówienie publiczne na dostawę oleju opałowego lekkiego dla 

potrzeb grzewczych Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych nie zostało podzielone na 

części z uwagi na cel oraz koszt wykonania zamówienia. Łączny przetarg na zakup oleju 

opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Platerów wpłynąć może na zaoferowanie 

przez Wykonawcę korzystniejszego upustu cenowego i tym samym zmniejszenie ceny 

zamówienia. Ponadto ze względów organizacyjnych zasadnym jest zakup paliw dla jednostek 

organizacyjnych Gminy Platerów od jednego wykonawcy, który odpowiedzialny będzie za 

wykonanie dostaw. Brak podziału zamówienia na części w ocenie Zamawiającego nie narusza 

również konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym 

podmiotom, w szczególności mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. 

2. Podwykonawstwo: 

1) zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań, o których mowa w art. 60 i art. 121 ustawy Pzp; 

2) zamawiający na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy Pzp - wymaga wskazania przez 

wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani; 

3) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunku/warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 

ustawy Pzp stosuje się odpowiednio; 

4) wymagania dotyczące umowy o Podwykonawstwo zostały określone we wzorze umowy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy 

Pzp. 

5. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

7. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

8. Wszelkie rozliczenia będą dokonywane w złotych polskich PLN.  

9. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z:  

1) art. 509 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na 

sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 

wolnych od pracy;  

2) art. 8 ust. 4 ustawy Pzp - termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni 

robocze;  
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3) art. 8 ust. 5 ustawy Pzp - dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od 

pracy oraz sobota.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się dokładnie z treścią niniejszej SWZ.  

11. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 

226 ust. 1 ustawy Pzp.  

 
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZSŁUGUJĄCYCH      
WYKONAWCY 

  
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale 

IX ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.  

Odwołanie przysługuje na: 

        1) niezgodną z przepisami ustawy 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. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

3. Termin na wniesienie odwołania, określają przepisy ustawy właściwe dla zamówień, których 

wartość jest równa lub przekracza progi unijne. 

4. Zgodnie z art. 579 ust. 1 ustawy Pzp na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, 

o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

5. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

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

Działu IX ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

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

zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”. 

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

orzeczenia Izby lub postanowienia prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

XXI. RODO  
 

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 L119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Platerów, ul. 3 Maja 5,                

08-210 Platerów, tel. 83 357 84 47 

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Platerów jest możliwy 

telefonicznie, lub pod adresem mailowym: iod@platerow.com.pl; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,Dostawa oleju opałowego 

lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w 2022 roku”, znak sprawy: 

mailto:iod@platerow.com.pl
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INR.271.7.2021 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

posiada Pani/Pan: 

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

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

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

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

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

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

RODO; 

nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

RODO; 

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

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
1) 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.  

2) 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. 

 

XXII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

 

Integralną część niniejszej SWZ stanowią niżej wymienione załączniki:  

1) załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy;  

2) załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy;  

3) załącznik nr 3 do SWZ – Wzór oświadczenia z art. 125 ustawy Pzp;  

4) załącznik nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp;  

5) załącznik nr 5 do SWZ – Wzór oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy;  

6) załącznik nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy;  

  

                                                                                                 

                                                                                                            Zatwierdzam treść SWZ: 

    
Wójt Gminy Platerów 

                                                                                                                     

/-/ Jerzy Garucki 

    

    

    

    

    

    

    

   


