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I. Nazwa i adres Zamawiającego 

1. Powiat Miński 
ul. T. Kościuszki 3 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
NIP: 822 – 234 – 24 - 26, REGON: 711581788 
tel. (025) 759 87 58,  
www.powiatminski.pl 
e-mail: zamowienia@powiatminski.pl 

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski  

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 
treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - zwanej dalej także „ustawą Pzp”.  

IV. Informacje ogólne 

1. Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 
920 t.j.) oraz art. 41 ustawy Pzp, Zarząd Powiatu Mińskiego Uchwałą Nr 714/21 z dnia 28 września 
2021 r. wyznaczył Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim do przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia na zakup i dostawę oleju opałowego na 2022 rok (zwanego Zamawiającym) dla 
następujących jednostek organizacyjnych (zwanych Odbiorcami): 

1) Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie, 
2) Domu Pomocy Społecznej w Kątach, 
3) Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, 
4) Domu Dziecka w Falbogach, 
5) Domu Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni. 

2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 są indywidualnymi odbiorcami przedmiotu 
zamówienia i indywidualnymi płatnikami. Z każda z ww. jednostek zostanie zawarta umowa 
indywidualna. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  
4. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, ponieważ zostało ono 

skumulowane celem uzyskania, przy dużym zamówieniu, jak najkorzystniejszej ceny 
oferty, co jest ekonomicznie uzasadnione i racjonalne.  

5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.  
6. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.  
9. Zamawiający nie dopuszcza walut obcych w rozliczeniach z Wykonawcą. Rozliczenia między 

Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).  
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań,                      

o których mowa w art. 60 pkt 2 oraz art. 121 pkt 2 ustawy Pzp.  
12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/om.  

Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy/om, 
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
Podwykonawcy/om oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwa/y (firmy) tego 
Podwykonawcy/ów.  
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13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
14. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.  
15. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
16. W zakresie nieuregulowanym Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie 

mają przepisy ustawy Pzp. 
17. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że najpierw dokona badania i oceny 

ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

V. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA ROK 2022 do łącznej ilości 294 500 
litrów dla jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, będących indywidualnymi 
odbiorcami i płatnikami, zgodnie z ich wewnętrznym zapotrzebowaniem. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.  
3. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

09135100-5 Olej opałowy. 

VI. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia  
a) od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.  

lub  
b) do wyczerpania litrów oleju opałowego objętego umową w danej jednostce organizacyjnej,  

lub  
c) do wyczerpania wartości umownej należnej Wykonawcy przewidzianej umową dla danej jednostki 

organizacyjnej, 
z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 i 4 projektu umowy. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 
określonych w Rozdziale XV SWZ.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w 
art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, tj. dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.  
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów.  
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą 
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa 
ustawie Prawo energetyczne.  

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się  o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek 
określony w pkt 2.2) SWZ spełnia co najmniej jeden z Wykonawców (Partnerów) wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są 
wymagane. 

4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni 
Wykonawcy – Załącznik nr 7 do SWZ.   

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych 
Wykonawców, którzy wykonają przedmiot zamówienia, do realizacji których te zdolności są 
wymagane.  

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
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technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

7. 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 – Załącznik nr 8 do SWZ.  

8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VII SWZ 
oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy w Rozdziale XV SWZ.  

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału z 
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 
podmiotami lub wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie 
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

VIII. Projektowane postanowienia umowy sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści 
tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 2 do SWZ. 

IX. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o 
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 
korespondencji elektronicznej 

1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem paltformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski  

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  

3. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza również 
możliwość komunikowania się z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
zamowienia@powiatminski.pl - z tym zastrzeżeniem, iż oferta, w tym Jednolity Europejski Dokument 
Zamówienia (JEDZ) mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.  

4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę 
ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość 
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 
Zamawiającego.  

5. Zamawiający informuje, iż w zakresie pytań:  
1) technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 

platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl. 
2) merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w Ogłoszeniu o zamówieniu, 

SWZ.  
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu 
składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. 
Korespondencja, której z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie 
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego 
Wykonawcy.  

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień 
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.  



 
 

 
Strona  5 z 14 

 
  
 

6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania 
sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:  

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,  
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2 GB Ram, procesor Intel 

IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS WINDOWS 7, Mac Os x 
10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,  

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 
wersja 10 0.,  

d) włączona obsługa JavaScript,  
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,  
f) platformazakupowa.pl działa według standardów przyjętego w komunikacji sieciowej – 

kodowanie UTF8,  
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 
Urzędu Miar.  

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym 

na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,  
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.  

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl, dotyczące w 
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych 
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują 
się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

9. 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 określony w art. 221 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
ZALECENIA DOTYCZĄCE PLIKÓW  

1. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z „Obwieszczeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów informatycznych”.  

2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg, (.jpeg) ze szczególnym 
wskazaniem na . pdf.  

3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:  
a) .zip  
b) .7Z  

4. Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar, .gif, .bmp, 
.numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 
nieskutecznie.  

5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

6. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.  

7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 
samego rodzaju.  

8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.  

9. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 
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zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania 
ofert/wniosków. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 
SHA1.  

10. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze 
skompresowanych plików.  

11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.  
12. 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.  

13. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 
ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować zgodnie z ust. 8) przy maksymalnej 
wielkości 150 MB.  

14. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza po stronie 
serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika.  

15. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w 
terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria 
platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej 
przeglądarki, itp.  

16. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na 
mniejsze paczki po np. 150 MB każda.  

17. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez 
kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.  

18. Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego 
Urzędu Miar.  

19. Komunikacja w postępowaniu w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń wniosków (innych 
niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie 
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij 
wiadomość”.  
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. 

20. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.  

X.  Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
– Aneta Krążała –zamowienia@powiatminski.pl 

XI. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
14.02.2022 r.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 
określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie 
dłuższy niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

XII. Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumentów wymaganych przez 
Zamawiającego w SWZ 

1. Dokumenty składające się na ofertę:  
a) formularz ofertowy, według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ wraz z 

formularzem cenowym,  
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, które Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego 
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dokumentu zamówienia – Załącznik Nr 4 do SWZ.  
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca ograniczył się do wypełnienia w Części 
IV. JEDZ jedynie Sekcji  .  

c) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo (w formie 
określonej w pkt 3),  

d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający 
umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, wystawiony przez upoważniony podmiot w formie 
elektronicznej lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu wystawionego w postaci papierowej 
poświadczonego za zgodność cyfrowego odwzorowania odpowiednio przez wykonawcę, 
wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub notariusza, 

e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – oświadczenie, z którego 
wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – jeżeli dotyczy – Załącznik nr 7 
do SWZ, 

f) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy – Załącznik n r 8 do SWZ, 
g) przedmiotowy środek dowodowy w postaci świadectw lub innego dokumentu 

potwierdzającego jakość ofertowego oleju opałowego. 
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w dokumentach 

zamówienia.  
3. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli zostało sporządzone jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania dokumentu w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz.  

4. Podmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty składane są w 
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego (opatrzonego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym), które zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania dokumentu w 
postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz.  

5. Oferta powinna być:  
a) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl,  
b) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione.  
6. Podpisy kwalifikowane wykorzystane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 

spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i 
usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 
910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”.  

7. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia 
odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.  

8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 
maksymalnie 500 MB.  

9. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

10. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 
ich odrzucenie.  

11. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku 
załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany 
jest załączyć tłumaczenie na język polski.  

12. Tajemnica przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 
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wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne 
wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w 
formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

XIII. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski w terminie do dnia 
17.11.2021 r. do godz. 10.00.  

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy 
kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.  

3. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W 
procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć 
podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zaleca 
się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 
ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 ustawy Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i 
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 
składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 
została zaszyfrowana i złożona.  

5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się 
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

XIV. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 
następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2021 r. o godz. 10:05. 
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, 
otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.  

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.  

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte, 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

6. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na 
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski w sekcji „Komunikaty”. 

XV. Podstawy wykluczenia 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7, 10 z zastrzeżeniem art. 
110 ust 2 ustawy Pzp.  

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 
ust. 1 ustawy Pzp:  
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie oskarżono za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie,  
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia stwierdzenia przestępczego 
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pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo skarbowe,  

h) którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 
pkt. 2.1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu do składania ofert dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 
lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który 
należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na 
podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7, 10 ustawy Pzp:  
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych dowodów;  

3) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające 
w wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 
doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 
zastępczego lub realizacji uprawnień w tytułu rękojmi za wady;  

4) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, 
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.  

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia.  
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5. W przypadkach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, 2, 3 Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, 
jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych 
podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa Wykonawcy, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.  

6. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach określonych w art. 111 ustawy Pzp. 

XVI. Przedmiotowe środki dowodowe 

1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego w 
opisie przedmiotu zamówienia wymagania lub cechy, Zamawiający żąda przedłożenia 
przez Wykonawcę:  

- świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego jakość oferowanego oleju opałowego. 

2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek 
dowodowy jest niekompletny, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia lub uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie. 

XVII. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są złożyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 
braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) 

1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na 
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

2. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w 
Rozdziale XII SWZ.  

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych 
środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w dokumentach zamówienia, 
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.  

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:  
1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu:  
- aktualnej decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o udzieleniu koncesji na obrót 
paliwami ciekłymi stosownie do przepisów ustawy Prawo energetyczne;  

2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:  
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 108 ust. 

1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,  
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076), z 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 – zgodnie z 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ,  

c) odpis lub informację 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,  

d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (Załącznik 
nr 9 do SWZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie 
podstawy wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których 
mowa w:  
 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,  
 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  
 art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 
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porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,  
 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 
 art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 10 ustawy Pzp,  

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, zamiast:  
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Rozdziale XVII pkt 4 ppkt 2 lit. a) 

SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w 
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
w zakresie o którym mowa w Rozdziale XVII pkt 4 ppkt 2 lit. a) SWZ,  

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o 
Działalności Gospodarczej, o których mowa w Rozdziale XVII pkt 4 ppkt 2 lit. c) SWZ – składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono 
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przewidzianej w przepisach miejsca.  

Dokument, o którym mowa w pkt 1) powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed złożeniem. Dokument o którym mowa w pkt 2) powyżej, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.  

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 5, lub gdy dokumenty nie odnoszą się do wszystkich 
przypadków, o których mowa w 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, 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. 

Zapis dotyczący terminu wystawienia (powyżej) stosuje się odpowiednio.  

7. 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 jednolitym 
dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków,  

 podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.  

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki i potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.  

9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający może 
w każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.  

10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: oświadczenie o 
niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w 
Rozdziale XII pkt 1 lit b); oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa 
w pkt 4 ppkt 2 lit. b) oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2 lit. d) składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

XVIII. Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym łącznej 
ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia, która podlegać będzie ocenie przez 
Zamawiającego na postawie kryteriów oceny ofert określonej w Rozdziale XIX SWZ.  

2. Cenę oferty należy skalkulować na podstawie ceny netto 1 litra oleju opałowego 
producenta, udzielonego stałego upustu Wykonawcy, stałej marży Wykonawcy 
przemnożone przez szacowaną ilość oleju opałowego wskazaną w opisie przedmiotu 
zamówienia tj.  294 500 litrów oleju opałowego, powiększoną o należny podatek VAT ze 
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wskazaniem jego procentowej wysokości.  
3. Cena, o której mowa w ust 1, stanowiła będzie sumę cen za realizację przedmiotu zamówienia dla 

poszczególnych jednostek organizacyjnych, dlatego też Wykonawca w Formularzu, o którym mowa w 
ust. 1 wskaże, dla potrzeb sporządzenia umów indywidualnych z poszczególnymi Odbiorcami, ceny 
realizacji zamówienia w przeliczeniu na poszczególne jednostki organizacyjne. 

4. Cena przedmiotu zamówienia, o której mowa w ust 1, winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne 
do wykonania zamówienia (w tym transport, ewentualne należne cła i opłaty importowe) zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SWZ.  

5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena 
ta będzie przyjęta do oceny w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.  

6. Wysokość udzielonej marży i upustu obowiązuje przez cały okres trwania umowy i nie podlega 
zmianom.  

7. Zamawiający ustala, iż do obliczenia ceny oferowanego produktu należy zastosować cenę 
jego producenta opublikowaną na jego stronie internetowej przyjętej na dzień 
02.10.2021 roku. Brak podania strony internetowej producenta oleju opałowego lub/oraz 
ceny netto oleju opałowego, spowoduje odrzucenie oferty.  

8. Przez cenę producenta należy rozumieć cenę producenta oleju opałowego wskazanego w 
ofercie, opublikowaną na jego stronie internetowej. Takie rozwiązanie gwarantuje 
Zamawiającemu rozliczanie się z wybranym Wykonawcą poprzez badanie cen podanych w 
powszechnie dostępnym źródle jakim jest internet oraz przy uwzględnieniu ewentualnego 
oferowanego upustu i marży.  

9. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w 
§ 8 umowy. 

10. Cena oferty musi być: podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę zaokrąglić w dół, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w 
górę).  

11. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

XIX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny 
ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na dane zadanie, Zamawiający będzie kierował się 
następującymi kryteriami i przypisanymi do nich wagami: 

 

Lp. Kryterium 
Waga kryterium w ocenie 

ofert 

(1%=1 pkt) 

1. Cena (C) 100%  

RAZEM 100% 

 

2. Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.  

Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru: 
 

C = 
C min 

x 100 pkt. 
C o 

gdzie: 
C min - cena brutto oferty najtańszej 
C o - cena brutto oferty ocenianej. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów za kryterium 
„Cena”. 
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4. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. 
5. 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.  

6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę 
z najniższą ceną. 

7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 6, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych zawierających nową cenę. 

8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w 
uprzednio złożonych przez nich ofertach.  
 

XX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Umowy w sprawie zamówienia publicznego dla poszczególnych jednostek organizacyjnych zostaną 
zawarte przez ich kierowników, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane 
w inny sposób.  

2. Zawarcie umów, o których mowa w ust 1, mogą zostać zawarte przed upływem terminu, o którym 
mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.  

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umów.  

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć indywidualne umowy w sprawie 
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, której ogólny 
wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Poszczególne umowy zostaną uzupełnione o zapisy 
wynikające ze złożonej oferty z uwzględnieniem danych określonej jednostki organizacyjnej, której 
dana umowa będzie dotyczyć.  

5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców.  

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 
ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę 
albo unieważnić postępowanie.  
 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp.  

2. 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 Pzp.  
3. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w 

postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione 
w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi 
się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 
519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.  
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5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” ustawy Pzp. 

 
 
 

XXII. Integralne części niniejszej SWZ stanowią zastępujące załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1,  
2) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 2,  
3) Formularz Ofertowy – Załącznik nr 3,  
4) JEDZ (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) – 

Załącznik nr 4,  
5) Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 5,  
6) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 6,  
7) Oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 7,  
8) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 8.  
9) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ – Załącznik nr 9.  
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