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ROZDZIAŁ I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. 

Ul. Bolesława krzywoustego 7A 

89-100 Nakło nad Notecią 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem 0000182875, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Szymona Mikołaja 

Rostkowskiego 

Tel.: 52 346 84 55 

E – mail: sekretariat@nadm.pl 

www.nadm.pl 

województwo kujawsko – pomorskie 

powiat nakielski 

Regon 093161015 

NIP 558 172 17 25 

KRS 0000182875 

 

Godziny pracy: 

poniedziałek, wtorek, czwartek: 700 – 1500 

środa: 700 – 1600 

piątek: 700 – 1400 

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony internetowej, na której 

udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/nadm  

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych zgodnie z art. 3 ust. 

2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym  

bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy. 

mailto:sekretariat@nadm.pl
http://www.nadm.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/nadm
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3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 

ustawy, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia  

niż określony w niniejszej SWZ. 

4. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy, 

tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony  

w niniejszej SWZ. 

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

ustawy. 

6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia 

odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach 

obcych. 

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa  

w art. 308 ust. 1 ustawy. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu. 

9. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych  

z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy. 

10. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie 

zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. 

11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Główny kod CPV: 

09135100-5 – Olej opałowy 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są dostawy 27 000 litrów oleju opałowego lekkiego, 

spełniającego warunki PN – C 96024 dla niżej wymienionych kotłowni lokalnych: 

Lubaszcz 11 – 21 000 litrów 

Trzeciewnica, ul. Słoneczna 7 – 6 000 litrów 

Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeb, każdorazowo na wniosek 

Zamawiającego, określając ilość oleju opałowego i miejsce odbioru (poszczególne 

kotłownie). Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oleju opałowego w terminie 
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do dwóch dni roboczych od każdorazowego zgłoszenia wniosku przez Zamawiającego. 

Dopuszcza się telefoniczne ustalanie terminów dostaw. 

Zamawiający informuje, iż podana w niniejszej specyfikacji wielkość zamówienia jest 

wielkością szacunkową i zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dostaw, co do ilości 

ze względu na aktualne potrzeby. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotu zamówienia co do ilości  

ze względu na zmianę własności przedmiotowych kotłowni, przyjmowania nowych 

kotłowni, przekwalifikowania kotłowni ze względu na rodzaj opału lub też w przypadku 

sytuacji i zdarzeń, których nie można było przewidzieć w obecnym momencie. 

Dostawa oleju odbywać się będzie bezpłatnie transportem własnym Wykonawcy. 

Olej opałowy powinien spełniać wymagania jakościowe, określone w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych 

dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 ze zm.). Parametry techniczne  

i chemiczne dostarczanych paliw nie mogą być gorsze niż określone w załącznikach  

do przywołanego wyżej rozporządzenia. 

Olej opałowy powinien pochodzić z bieżącej produkcji. 

Olej opałowy powinien być dostarczany cysternami samochodowymi będącymi  

w dyspozycji Wykonawcy, spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia  

19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r., poz. 1367 

ze zm.). 

3. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający 

nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 

ustawy. 

Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części: 

Realizacja zadania pn.: „Dostawy 27 000 litrów oleju opałowego do kotłowni lokalnych” 

jest niepodzielne ze względu na jego charakter. Brak podziału na części nie wpływa  

na konkurencję. Brak podziału na części podyktowany jest względami ekonomicznymi. 

Niniejsze zamówienie dotyczy zakresu o zasięgu, który sprawia, iż wykonanie go  

w ramach jednej części i przez jednego wykonawcę będzie stanowić najbardziej 

efektywny z punktu widzenia technicznego i formalnego sposób realizacji. Zamawiający 

otrzyma również gwarancję na dostarczony przedmiot zamówienia od jednego 
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Wykonawcy, a w przypadku większej liczby Wykonawców mogłyby wystąpić duże 

problemy z wyegzekwowaniem roszczeń zwłaszcza, gdy poszczególne części 

składowe przedmiotu zamówienia tworzą jedną całość. Podział na części groziłby 

poniesieniem nadmiernych kosztów związanych z transportem i wydłużałby czas 

dokonywania zamówień oraz przyjmowania towaru.  

Wartość zamówienia jest niższa od progów unijnych, które zobowiązują  

do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, 

że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające powinny w szczególności 

zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest 

dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 cytowanej wyżej dyrektywy, którą 

stosuje się od progów unijnych. Dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia 

na gruncie zamówień publicznych podlegających dyrektywie, a więc zamówienia  

o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi unijne. 

Podział zamówienia na części groziłby poniesieniem nadmiernych kosztów wykonania 

zamówienia oraz generowaniem nadmiernych trudności technicznych i organizacyjnych 

w sytuacji wykonania zamówienia przez więcej niż jednego wykonawcę. Potrzeba 

skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części 

zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 

Niedokonanie podziału zamówienia na części podyktowane było zatem względami 

technicznymi, organizacyjnymi oraz charakterem przedmiotu zamówienia. 

Zastosowanie ewentualnego podziału zamówienia na części nie zwiększyłoby 

konkurencyjności w sektorze MŚP – zakres zamówienia jest zakresem typowym, 

umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich 

przedsiębiorstw. Istotnym aspektem niedokonania podziału na części jest również 

kwestia gwarancji i rękojmi – problemów z jej wyegzekwowaniem, w przypadku, gdyby 

poszczególne elementy były realizowane przez kilku wykonawców. 

Zgodnie bowiem z treścią motywu 78 cytowanej wyżej dyrektywy, instytucja 

zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału na części, 

jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej 

podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu  

ani sądowemu. 
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4. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych: 

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków 

dowodowych. 

5. Wymagania w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

na podstawie stosunku pracy: 

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks Pracy. 

6. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp: 

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia 

dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, o którym mowa w art. 214  

ust. 1 pkt 7 ustawy. 

7. Wizja lokalna: 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej. 

8. Podwykonawstwo: 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań dotyczących zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu oferty części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy 

ewentualnych podwykonawców, o ile są już znane. 

9. Prawo opcji: 

Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania opcji, zgodnie z art. 441 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa 

opcji zwiększającego zakres zamówienia max o 30% w zakresie dostaw oleju  

do poszczególnych kotłowni. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu 

zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w 

ramach zamówienia podstawowego. W przypadku z korzystania przez Zamawiającego 

z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania 

zamówienia objętego prawem opcji obliczone na podstawie ceny jednostkowej i ilości 

wskazanej w prawie opcji. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże 
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Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni o 

zamiarze skorzystania z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w 

stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie 

skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem 

Zamawiającego. 

10. Rozwiązania równoważne: 

1. Zamawiający dochował najwyższej staranności, by opis przedmiotu zamówienia  

nie odnosił się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, 

rodzajów lub specyficznego pochodzenia. Nie mniej jednak w przypadku 

wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający 

dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem 

zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych  

niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. 

Wskazane w dokumentacji nazwy należy wówczas traktować jako przykładowe.  

2. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się 

zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania 

przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych  

oraz funkcjonalnych, itp. 

3. Wykonawca, składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia 

Zamawiającemu, że oferowane przez niego artykuły są równoważne w stosunku do 

zaproponowanych w SWZ. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące 

przyjętych do oferty urządzeń i materiałów potwierdzające równoważność 

oferowanych urządzeń w stosunku do SWZ. Zamawiający uzna, czy urządzenie jest 

równoważne na etapie oceny złożonych ofert. 

4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, 

ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,  
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o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym. 

5. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń 

równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/ 

wbudowanie, np. certyfikaty wydane przez jednostkę oceniająca zgodność 

(akredytowaną zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (WE) Nr 765/2008  

z dnia 09 lipca 2008 r. lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez 

jednostkę, jako dowody potwierdzające zgodność z wymaganiami lub cechami 

określonymi w projekcie, albo deklaracje właściwości wystawione przez producenta 

lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymogami lub określoną 

normą. 

6. Dopuszcza się równoważne urządzenia, materiały, pod warunkiem,  

że zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, 

technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w SWZ oraz zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych, co najmniej równych 

parametrom założonym w SWZ. 

7. Użycie materiałów, urządzeń i wyposażenia bez stwierdzenia pochodzenia  

jest niedopuszczalne. W przypadku zamontowania materiałów i urządzeń, które  

nie będą spełniać ww. wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem  

na koszt Wykonawcy i ze skutkami tego wynikającymi. 

11. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonawca gwarantuje, że wskazany w swojej ofercie rabat jest wartością stałą  

w okresie obowiązywania umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany ustawowej 

stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy – w zakresie dotyczącym 

niezrealizowanej części przedmiotu umowy, cena zostanie zmodyfikowana 

proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT bez konieczności zmiany umowy  

w formie aneksu. 

3. Po każdorazowej dostawie przez Wykonawcę zamówionego przez Zamawiającego 

oleju opałowego oraz po stwierdzeniu przez odpowiednich pracowników  
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NADM Sp. z o. o. ich prawidłowej ilości i jakości, Zamawiający zobowiązuje się do 

zapłaty ceny na podstawie faktur częściowych za poszczególne dostawy 

wystawionych przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze VAT. 

4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć fakturę w siedzibę Nakielskiej Administracji 

Domów Mieszkalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialność. 

5. Wykonawca posiada rachunek bankowy zarejestrowany w Ministerstwie Finansów 

lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz powiązany z 

nim wydzielony rachunek bankowy VAT. W przypadku braku rachunku bankowego 

kontrahenta w wykazie podatników VAT czynnych, Zamawiający dokona płatności 

Mechanizmem Podzielonej Płatności lub na rachunek  wskazany na stronie BIP MF 

wykazu podatników VAT. 

12. Pozostałe postanowienia: 

1. Oferta powinna zostać tak skalkulowana, aby uwzględniała wszelkie koszty 

towarzyszące (np. koszty transportu, itp.). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odnośnie 

ewentualnie powierzonych i w toku wykonywania zamówienia pozyskanych 

informacji dotyczących NADM Sp. z o. o. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji sukcesywnych dostaw lekkiego oleju 

opałowego w zamówionej ilości – na koszt i ryzyko własne – do obiektów 

wskazanych w zamówieniu (nazwa i adres obiektu), w terminie do 2 dni roboczych 

od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego. Do biegu terminu nie wlicza 

się dnia złożenia zamówienia. Zamówienia będą składane drogą elektroniczną na 

adres e – mail Wykonawcy wskazany w umowie. 

4. Dostawy będą dokonywane od poniedziałku do piątku. Jeżeli termin wypada w dzień 

ustawowo wolny od pracy, to Wykonawca dostarczy olej w dniu roboczym 

następującym po tym dniu. 

5. Wykonawca będzie dostarczał lekki olej opałowy pojazdem typu „autocysterna” 

zaopatrzoną w pompę rozładunkową z aktualnym świadectwem legalizacji 

urządzenia pomiarowego oraz wężem rozładunkowym ze złączkami dostoswanymi 
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do otworów wlewowych zbiorników paliwa. Ilość paliwa wskazana na 

przepływomierzu będzie ilością dostarczoną do Zamawiającego. Zamawiający ma 

prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze 

zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której 

będzie dokonywany rozładunek oleju opałowego. 

6. Wykonawca może realizować zamówienie wyłącznie przy pomocy osób – 

pracowników posiadających wymagane prawem uprawnienia do kierowania 

pojazdami typu „autocysterna” i do rozładunku paliw płynnych oraz na sprzęcie 

posiadającym aktualne badanie techniczne odpowiadające wymogom dla 

transportu paliw płynnych. 

7. Każdorazowa dostawa lekkiego oleju zostanie potwierdzona świadectwem jakości, 

nie później niż z dniem dostarczenia faktury. Parametry dostarczonego oleju muszą 

być zgodne ze świadectwem jakości i z obowiązującymi w tym zakresie normami i 

wymogami dla kotłowni opalanych paliwem płynnym. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za jakość dostarczanego oleju opałowego i za ewentualne szkody 

Zamawiającego wynikłe z tego tytułu. 

8. Dowodem przyjęcia dostawy oleju będzie dokument WZ ze wskazaną faktyczną 

ilością dostarczonego paliwa, osobną dla każdego z obiektów. Ilość dostarczonego 

oleju do danego obiektu musi być potwierdzona przez upoważnioną osobę przez  

Zamawiającego i dopiero taka może stanowić podstawę do wystawienia faktury. 

Rozliczenie ilości dostarczonego oleju będzie dobywało się w litrach, przy czym 

ilością dostarczoną będzie ilość paliwa wskazana na liczniku „autocysterny”. 

9. Dostawy będą realizowane bezpośrednio do kotłowni we wskazanych w 

zamówieniu obiektach. 

10. Zamawiający informuje, iż podana w niniejszej specyfikacji wielkość zamówienia 

jest wielkością szacunkową i zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dostaw,  

co do ilości ze względu na aktualne potrzeby, z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego – z uwagi na uwarunkowania pogodowo – atmosferyczne, bądź 

w wyniku innych czynników mających wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego 

ilość ta może być zarówno niższa, jak i wyższa. W takim przypadku Wykonawcy  

nie przysługują wobec Zamawiającego żadnego roszczenia odszkodowawcze  
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z tytułu zmiany zamówienia. Rozliczenie za dostawy będzie dokonywane zgodnie z 

rzeczywistą ilością dostarczonego oleju. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotu zamówienia co do ilości  

ze względu na zmianę własności przedmiotowych kotłowni, przyjmowania nowych 

kotłowni, przekwalifikowania kotłowni ze względu na rodzaj opału lub też  

w przypadku sytuacji i zdarzeń, których nie można było przewidzieć w obecnym 

momencie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego 

żadnego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia. Rozliczenie  

za dostawy będzie dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonego oleju. 

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. 

ROZDZIAŁ V. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

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

wykluczeniu z postępowania: 

1.1. na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym z postępowania  

o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano 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) o którym mowa w art. 228 – 230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46  

lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa  

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego 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, 
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f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy  

z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o którym mowa w art. 296 – 307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa  

w art. 270 – 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania 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. 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek  

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo przed upływem terminu 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 zamówienie 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 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 
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do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali oferty lub wnioski 

niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadku, o których mowa w art. 85 ust. 1, 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 2007 r. 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. 

1.2. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, zgodnie z którym z postępowania  

o udzielnie zamówienia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę, 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. 

1.3. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które przewidziane są względem Wykonawcy. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych 

Wykonawców. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 

ustawy, Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu,  

że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
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1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 

przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, 

w tym organami ścigania, lub Zamawiającym; 

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

dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi  

za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające  

do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza Wykonawcę. 

7. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a – g i pkt 2, na okres 5 

lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej  

z podstaw wykluczenia, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba,  

o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione  

w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio 

wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania 
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ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 

chyba ze w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia; 

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6, art. 109 ust. 1 pkt 4 – 7  

i 9, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawa wykluczenia; 

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawa wykluczenia. 

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

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

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały określone, 

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 

2. Na podstawie art. 112 ustawy Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej  

lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że posiada 

aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi 

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

Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.). 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
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3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego: 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.  

W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani  

do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie 

prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 

2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa  

w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada 

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej  

i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, 

którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego 

wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik Nr 4. 

4. Udostępnienie zasobów: 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu na zasadach opisanych w art. 118 – 123 ustawy, polegać  

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej  

lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot, na zasoby którego 

Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 

oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
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wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostepniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy, do realizacji których 

te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby  

do dodania 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. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w ust. 3, 

potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 

zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa  

w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

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

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

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa  

lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 
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ROZDZIAŁ VII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, PRZEDMIOTOWE 
ŚRODKI DOWODOWE ORAZ INNE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY  

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą: 

1.1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie  

to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo 

zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie należy 

złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ. 

1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składają odrębnie: 

1) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak 

podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu; 

2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca 

celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim 

przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot 

udostępnia swoje zasoby Wykonawcy. 

1.3. Do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: 

1) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie  

do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę  

nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego 

rejestru), 

2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku polegania 

na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy – zgodnie  

ze wzorem określonym w Załączniku Nr 3, 

3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 

a) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
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albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienie publicznego. Pełnomocnictwo 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 pełnomocnictwa; 

b) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają 

poszczególni Wykonawcy (Zamawiający dopuszcza złożenie tego 

oświadczenia na formularzu ofertowym) – zgodnie ze wzorem określonym 

w Załączniku Nr 4. 

4) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, jeżeli Zamawiający 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

o ile Wykonawca wskazał dane umożlwiające dostęp do tych dokumentów. 

5) Zapisy w pkt 1.3. ppkt 1) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6) Zapisy w pkt 1.3. ppkt 2), ppkt 4) stosuje się odpowiednio do osoby działającej 

w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych  

w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 

zasoby na takich zasadach. 

2. Oświadczenie i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: 

2.1. Zamawiający 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 potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

1) 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; 

2) aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi 
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zamówieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.). 

2.2. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie będzie mógł przedstawić 

wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, to będzie mógł przedstawić 

inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają 

spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku. 

2.3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty 

wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku 

określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie 

średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski (NBP – 

strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html ) w dniu publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę 

przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia  

po dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym 

zostanie on opublikowany. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie  

przy przeliczaniu wszelkich danych finansowych. 

2.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

o których mowa w pkt 2.1.ppkt 1 – 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 przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem. 
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2.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  

nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.4., lub gdy dokumenty te 

nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa  

w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, 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 ma siedzibę  

lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony  

nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

2.6. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw 

wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dostaw dotyczy 

wyłącznie dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio 

uczestniczył. 

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, ze złożone uprzednio podmiotowe 

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

Wykonawcę lub Wykonawców do złożenie wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

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

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał  

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp  

do tych środków. 
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6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenie podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz prowadzi  

ich prawidłowość i aktualność. 

7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy 

przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

dopuszczonych do SWZ, w zakresie i w sposób określony w przepisach 

Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie. 

8. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone  

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9. W zakresie nieuregulowanym w SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych  

przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia 

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

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy oraz przepisy Rozporządzenia Prezesa rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

lub konkursie. 

10. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1. W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą 

zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich 

informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje,  

że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy: 

1) nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejsc zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały 

otwarte; 
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2) cen lub kosztów zawartych w ofertach. 

2. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane  

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiącą 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu 

utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku. 

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI 
ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE 

KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFMROACJE  
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, 

WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim. 

2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta 

Wykonawcy), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

tj.: za pośrednictwem Platformy Zakupowej zwanej dalej „Platformą” pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nadm. 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, jest zobowiązany posiadać konto na Platformie. Korzystanie 

z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy 

Zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o. dla Użytkowników 

(Wykonawców), zwany dalej Regulaminem na Platformie. W przypadku pytań 

technicznych związanych z działaniem systemu, Zamawiający prosi o kontakt  

z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem +48 (22) 101 02 02, 

lub adresem e – mail: cwk@platformazakupowa.pl. 

5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie  

oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu. 

https://platformazakupowa.pl/pn/nadm
mailto:cwk@platformazakupowa.pl
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6. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty  

lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 

150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania 

plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150MB każdy 

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

7. Za datę: 

1) przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy  

poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, 

że oferta została złożona; 

2) zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych 

środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci 

papierowej, przyjmuje się datę kliknięcia przycisku Wyślij wiadomość, po których 

pojawi się komunikat, ze wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy  

z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udostępniając je 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie), pod warunkiem,  

że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż  

na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy wniosek  

o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie 

terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 

treści SWZ. 

9. 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 publiczne. Korespondencja, której 

zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie 

przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl  

do konkretnego Wykonawcy w sekcji wiadomości prywatne. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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10. Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatów  

i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesyłanym przez 

Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może 

trafić do folderu SPAM. 

11. 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 określa niezbędne 

wymagania sprzętowo – aplikacyjne, umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż  

512 kb/s, 

2) komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej 

zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej z włączoną obsługa JavaScript, 

akceptującej pliki typu „cookies”, 

3) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf, 

4) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., 

5) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego  

z zegarem Głównego urzędu Miar. 

12. W przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza możliwość komunikowania się 

(z wyłączeniem oferty i załączników do oferty) za pomocą poczty elektronicznej,  

na adres poczty elektronicznej; a.podemska@nadm.pl. 

13. Sposób sporządzania i przekazywania informacji określają Rozporządzenie Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania  

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy  

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający  

od wykonawcy. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

mailto:a.podemska@nadm.pl
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zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

14. Zamawiający sugeruje, aby korespondencja dotycząca niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone były nazwą oraz znakiem 

postępowania. 

ROZDZIAŁ IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA 
SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są: 

− w sprawach formalnych: Agnieszka Podemska, tel.: 530 849 634, 

− w sprawach merytorycznych: Marek Mamach, tel.: 604 484 927. 

ROZDZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, 

tj.: do dnia 23 lutego 2023 r. 

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

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający  

przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców  

o wyrażenie pisemnej zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego 

okres, nie dłuższy niż 30 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. 

4. W przypadku, gdy Zmawiający żąda wniesienie wadium, przedłużenie terminu 

związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium  

na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę,  

do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór 

jego oferty. W przypadku braku zgody, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej 
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zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba  

że zachodzą przesłani do unieważnienia postępowania. 

6. Odmowa wyrażenia pisemnej zgody, o której mowa w ust. 2 i 5, powoduje odrzucenie 

oferty Wykonawcy. 

ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,  

w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności  

w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .docx, .odt. Dokumenty złożone  

w formatach: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages zostaną uznane za złożone 

nieskutecznie. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta  

z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna 

zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze. 

2. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania 

wszelkich 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 01 lipca 2016 r.”. 

3. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 

oferty zawierającej propozycję ceny wariantowej spowoduje odrzucenie oferty. 

4. Wykonawca w Formularzu oferty zobowiązany jest podać adres poczty 

elektronicznej używany do logowania na Platformie, za pomocą którego będzie 

prowadzona korespondencja z Wykonawcą. 

5. Oferta oraz oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby, o których mowa w art. 118 ust. 3 

ustawy, zwane dalej w niniejszym Rozdziale „zobowiązaniem podmiotu 

udostepniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, 

dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisanych wydanych  
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na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadanie publiczne. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

7. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 

nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru), 

Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo. 

8. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 

inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 

odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych 

w art. 118  ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 

zasoby na takich zasadach, zwane dalej w niniejszym Rozdziale „dokumentami 

potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione  

przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

zwane dalej w niniejszym Rozdziale „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument 

elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

9. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 

inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w wersji papierowej, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. 

10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania – odpowiedni Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby  

lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych  
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lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego 

z nich dotyczą, 

2) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

3) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego  

z nich dotyczą. 

11. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej może dokonać również notariusz. 

12. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się  

z treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

13. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo, 

przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

14. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 

w ar.t 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty  

lub pełnomocnictwo, zostały 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. 

15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ust. 12, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 

lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które 

każdego z nich dotyczą, 
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2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa  

w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – 

odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, 

3) pełnomocnictwa – mocodawca. 

16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ust. 12, może dokonać również notariusz. 

17. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 

dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym  

lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 

zwartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

18. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania: 

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie  

i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

lub na informatycznym nośniku danych, 

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności  

przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym, 

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 

wydruku, 

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 

19. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę  

za pośrednictwem Platformy. 

20. Zamawiający nie wymaga złożenia ani nie przewiduje możliwości złożenia oferty  

w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych. 

21. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca 

zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku 
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„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, natomiast pozostała część jawna 

oferty winna być zawarta w osobnych plikach. 

22. Zamawiający dopuszcza skompresowanie oferty do jednego pliku archiwum (ZIP). 

Zamawiający informuje, iż w oparciu o zapisy pkt 4 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia 

Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań 

dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych nie dopuszcza kompresji 

pliku archiwum w formacie RAR. W przypadku próby zastosowania formatu kompresji 

RAR nie będzie możliwe jego złożenia za pomocą Platformy. 

23. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

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

podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który 

wynosi max 5MB. 

24. 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. 

25. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, 

podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

26. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich 

podpisaniu. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 

będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

27. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów,  

np. osobistym i kwalifikowanym może prowadzić do problemów w weryfikacji podpisów. 

28. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

29. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 
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ROZDZIAŁ XII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Termin składania ofert upływa w dniu 25 stycznia 2023 r., o godz. 08:00:00. 

Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego 

serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar. 

2. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj.: w dniu 

25 stycznia 2023 r., o godz. 08:15:00. Miejscem otwarcia jest strona 

https://platformazakupowa.pl/pn/nadm. 

3. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 

ustawy. 

4. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę. 

Zasady wycofania lub zmiany oferty określają Instrukcje dla Wykonawców 

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

5. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty 

po upływie terminu składania ofert. 

6. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 

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

prowadzonego postępowania (Platformie) informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

8. 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 nastąpi niezwłocznie po usunięciu 

awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania (Platformie). 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania (Platformie) 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. 

https://platformazakupowa.pl/pn/nadm
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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RODZIAŁ XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 

Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Cenę oferty należy podaż w złotych polskich w Formularzu oferty (Załącznik Nr 1  

do SWZ) w kwocie brutto, z wyodrębnieniem podatku VAT z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Cenę należy obliczyć w następujący sposób: do wskazanej kwoty 

netto należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki 23% i na tej podstawie 

określić cenę brutto. 

3. Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 

1) i ust. 2 ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. 

U. z 2019, poz. 178), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą 

Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy. W tak rozumianej cenie 

uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów sprzedaż towarów (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od 

towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. 

4. W Formularzu ofertowym Wykonawca powinien wyliczyć wartość całości przedmiotu 

zamówienia, biorąc za punkt odniesienia cenę oleju opałowego opublikowaną na 

stronie PKN Orlen w dniu 13 stycznia 2023 r. powiększoną o stałą wielkość marży albo 

pomniejszoną o stały upust (wartość niezmienna w całym okresie obowiązywania 

umowy). Cena ta  jest ceną ostateczną. 

5. Wykonawca przed sporządzeniem oferty powinien zapoznać się z wymaganiami SWZ 

tak, aby cena ofertowa obejmowała cały przedmiot zamówienia, w tym wszystkie koszty 

związane z wykonywaniem sukcesywnych dostaw. 

6. Wykonawca, przy tak przyjętym wynagrodzeniu, nie może żądać jego podwyższenia 

nawet wtedy, gdyby okazało się podczas realizacji, że są konieczne do wykonania 

przedmiotu umowy i osiągnięcia celów w niej określonych, dostawy tymczasowe i prace 

towarzyszące, które nie wynikają wyraźnie z opisu dostaw oraz postanowień umowy. 

W związku z powyższym cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane  

z realizacją zamówienia, w szczególności koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu, 

środków transportu, dostarczenia, zużycia wody i energii elektrycznej. Cena winna być 
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określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych 

(rabatów), jakie Wykonawca oferuje. 

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą  

w walutach obcych. 

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

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą  

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium 

ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 

podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W 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. 

9. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ryczałtowej w kilku wariantach,  

w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki 

sposób oferta zostanie odrzucona. 

10. Zamawiający informuje, że w przypadku towarów i usług wymienionych w Załączniku 

Nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie  

z zapisami art. 108a, podatnicy są zobowiązani zastosować mechanizm podzielonej 

płatności (tzw. MPM). 

ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYETRIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów biorąc 

pod uwagę niżej wskazane kryterium oceny ofert: 

Kryterium „Cena” (C) – waga 100% 



38 

 

Sposób dokonania oceny ofert nastąpi przez punktowanie ww. kryteriów w skali 0 – 100 

punktów. 

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru: 

𝑪 =
𝒄𝒏

𝒄𝒃
× 𝟏𝟎𝟎 (𝐦𝐚𝐱 𝒍𝒊𝒄𝒛𝒃𝒂 𝒑𝒖𝒏𝒌𝒕ó𝒘) × 𝟗𝟎% 

C = otrzymana liczba punktów w kryterium „Cena” 

Cn = najniższa cena ofertowa 

Cb = cena oferty badanej 

1) Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100.  

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największa liczbę 

punktów, biorąc pod uwagę kryterium „Cena”, spośród ofert nieodrzuconych i spełanijących 

wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści SWZ. 

3) Punkty przyznawane ofertom w poszczególnych kryteriach będą liczone z dokładnością  

do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi. 

4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

ROZDZIAŁ XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Jeżeli z uregulowań wewnętrznych dotyczących Wykonawcy wynika,  

że do zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia prawem do wartości wynikającej 

z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wymagana jest zgoda wspólnika  

lub odpowiedniego organu, to Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, dokument potwierdzający uzyskanie 

takiej zgody, przy czym w dokumencie tym powinna być wyraźnie wskazana zgoda  

na realizację umowy na warunkach w niej określonych. W przypadku, gdy zgoda,  

o której mowa w zdaniu poprzednim nie jest wymagana, Wykonawca złoży  

w tym zakresie wyraźne oświadczenie. 

2. Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, dostarczy Zamawiającemu oryginał 

pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby do działania jako Przedstawiciel 
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Wykonawcy, chyba że Wykonawca samodzielnie będzie wykonywał działania 

zastrzeżone dla Przedstawiciela Wykonawcy. 

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający żąda, przed podpisaniem umowy, przedłożenia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum: 

1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego  

z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności 

związanych z realizacją umowy; 

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość 

podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia; 

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu 

zamówienia; 

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia; 

5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek  

z jego członków do czasu wykonania zamówienia; 

6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie 

realizacji zamówienia; 

7) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum  

za wykonanie przedmiotu zamówienia (wyklucza się płatności  

przez Zamawiającego dla każdego z partnerów z osobna – wystawcą faktury musi 

być pełnomocnik konsorcjum). 

5. Wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów przedstawi potwierdzone  

za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o udostepnienie odpowiednich 

zasobów, które wcześniej zostały przyrzeczone. Umowy te muszą gwarantować 

korzystanie z udostępnionych przez cały okres wykonywania zamówienia w sposób 

nieograniczony oraz zawierać zobowiązanie o solidarnej odpowiedzialności podmiotu 

udostępniającego zasoby finansowe Wykonawcy za szkodę powstałą  

u Zamawiającego na skutek nieudostępnienia tych zasobów. W przypadku  

nie przedstawienia ww. umów uważać się będzie, że z tego powodu nie może dojść  

do zawarcia umowy z Zamawiającym z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,  
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ze wszystkimi tego konsekwencjami. W przypadku korzystania z zasobów finansowych 

łącznie z ww. umową Wykonawca przedstawi umowę pożyczki wraz z deklaracją 

pożyczki złożona w Urzędzie Skarbowym i dokonaną opłatą skarbową na pełną kwotę 

pożyczki. 

6. Wykonawca, przed zawarciem umowy, zobowiązany będzie dostarczyć aktualne  

(na dzień składania ofert) dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie 

oświadczenia o spełnianie warunków udziału w postępowaniu osoby posiadają 

wymagane uprawnienia do wykonywania funkcji w budownictwie, wykształcenie  

i zostali wpisani na listę OIIB bądź tez odpowiadające im uprawnienia budowalne 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające 

wykonywanie funkcji dla budowy będącej przedmiotem zamówienia, lub odpowiadające 

im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 

ustawy Prawo budowlane. 

7. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od podpisania umowy do przygotowania 

projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego do akceptacji Zamawiającego, który 

będzie uwzględniał zasady rozliczenia za elementy i za całość wykonanego przedmiotu 

zamówienia: 

1) Harmonogram rzeczowo – finansowy wymaga uzgodnienia z Zamawiającym  

oraz jego akceptacji. 

2) Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie służył m. in. do oceny zgodności 

wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych. 

3) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo 

– finansowego, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag  

w terminie 5 dni od daty ich otrzymania. 

4) Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia uwag będzie się uważało  

za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

8. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 

art. 577, 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. 
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9. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego  

przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 8, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną 

ofertę. 

10. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

11. Wykonawca, o którym mowa w pkt 10, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych 

postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 5 do SWZ. Umowa zostanie 

uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

12. Jeżeli 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 pozostałych w postępowaniu Wykonawców  

albo unieważnić postępowanie. 

RODZIAŁ XVI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  

DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Projektowane postanowienia Umowy stanowią Załącznik Nr 5 do SWZ. 

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych 

postanowień Umowy. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest 

do zawarcia Umowy w sprawie udzielenie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ. 

4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy oraz wskazanym  

w projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ. 

6. Zmiana Umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej. 
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ROZDZIAŁ XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia  

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy. 

ROZDZIAŁ XVIII. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienie wadium. 

ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ROZDZIAŁ XX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

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

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych), dalej RODO, 

informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Nakielska Administracja Domów 

Mieszkalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Bolesława 

Krzywoustego 7a, 89-100 Nakło nad Notecią. 

2) Inspektorem danych osobowych w Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych 

Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest Jakub Pawlak, e – mail: 

inspektorodo@nadm.pl. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym. 

4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy. 

mailto:inspektorodo@nadm.pl
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5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat  

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  

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

publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. 

7) W odniesieniu do podanych danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) 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. 

 

9) 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 których 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. 

  



44 

 

ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Nr 1 do SWZ 

FORMULARZ OFERTY 

Do Zamawiającego: 

Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. 

ul. Bolesława Krzywoustego 7a 

89-100 Nakło nad Notecią 

 

Tryb podstawowy bez negocjacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.:  

„Dostawy 27 000 litrów oleju opałowego do kotłowni lokalnych”. 

 

Ja/My*: 

Wykonawca (jeżeli oferta jest składana wspólnie – wpisać dane pełnomocnika): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………… 

Województwo: ……………………………………………………………………………….. 

Tel.: …………………………………………………………………………………………… 

E – mail: ……………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………………………………………………………… 

Regon: ……………………………………………………………………………………….. 

Podmiot wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym  

w ………………………………………………………………… Nr KRS …………………* 

Kapitał zakładowy: ………………………………………………………………… złotych* 

Podmiot wpisany do CEiIDG RP* 

Podatnik VAT: TAK – NIE* 

 



45 

 

Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy: 

1. ……………………………………….…………………………………………………... 

2. ………………………………………………………………………...…………………. 

Podstawa upoważnienia: …………………………………………………………………… 

Forma składania oferty: 

Ofertę składamy samodzielnie* 

Ofertę składamy wspólnie* z (wpisać nazwy i adresy wszystkich Partnerów): 

Partner 1: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Partner 2: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

UWAGA: 

Jeżeli oferta jest składania wspólnie, to należy dołączyć pełnomocnictwo  

do reprezentacji podpisane przez wszystkich Partnerów. 

 

Składam/y ofertę w niniejszym postępowaniu i oferuję/emy: 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową: 

…………………………………………………………………………………. złotych brutto 

w tym podatek VAT = 23% wynosi …………………………………………….… złotych  

……………………………………………………………………………..……. złotych netto 

 



46 

 

Opis 

Cena jedn. 

netto na 

dzień 17 

stycznia 2023 

r. za 1 litr 

oleju 

opałowego 

[zł] (na 

stronie 

producenta 

www.orlen.pl) 

Rabat 

[zł] 

Cena 

jedn. 

netto z 

rabatem 

Ilość 

szacunkowa 

zamawianego 

oleju 

opałowego [l] 

Wartość 

netto 

zamawianego 

oleju 

opałowego 

[zł] 

(cena jedn. 

netto z 

rabatem x 

ilość 

szacunkowa 

zamawianego 

oleju 

opałowego) 

Podatek 

VAT [zł] 

Wartość 

brutto 

zamawianego 

oleju 

opałowego 

[zł] 

(wartość netto 

zamawianego 

oleju 

opałowego x 

VAT) 

Olej 

opałowy 
5,209   27 000    

 

2. Podwykonawcy: 

Przedmiot zamówienia będę/będziemy wykonywał wyłącznie siłami własnymi.* 

Przedmiot zamówienia będę/będziemy wykonywać przy udziale Podwykonawców:* 

L. 
p. 

Nazwa i adres 
Podwykonawcy 

Rodzaj i zakres robót 
budowlanych powierzonych 
Podwykonawcy 
(opisać rodzaj i zakres robót 
budowlanych/dostaw/usług) 

% lub zakres powierzonych 
Podwykonawcy robót 
budowlanych/dostaw/usług 

 
   

 
   

 

3. Oświadczenia: 

Oświadczam/y, że: 

1) składając ofertę informuję, iż wybór mojej oferty będzie prowadzić*/nie będzie 

prowadzić* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie 

obejmującym następujące usługi i/lub dostawy i/lub roboty budowlane (art. 225 

ustawy): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Wartość (w kwocie netto) ww. usługi i/lub dostawy i/lub robót budowlanych wynosi: 

……………………………………………………………………………………….. złotych 

2) zapoznałem się z treścią SWZ, akceptuję warunki SWZ i nie wnoszę/wnosimy 

zastrzeżeń. 

3) zapoznałem się z warunkami projektu umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru 

mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia 

będzie ………………………………………………, tel.: ………………………………….. 

5) niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie 

udostępnione: 

………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………………… 

Udokumentowanie zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa 

przedkładam jako załącznik oferty. 

6) Do realizacji zamówienia zatrudnię następujące osoby na podstawie stosunku pracy 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy robotników 

budowlanych wykonujących następujący zakres robót: 

− demontaż istniejącej instalacji gazowej od kurka głównego w skrzynce  

do przyborów gazowych w poszczególnych lokalach mieszkalnych, 

− wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej z rur stalowych łączonych  

przez spawania lub miedzianych łączonych przez zaprasowywanie  

lub lutowanie lutem twardym, 

− próbę szczelności. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienie publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

4. Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy:  

………………………………………………………………………………………………… 

5. Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję)** 

 Mikroprzedsiębiorstwo 

 Małe przedsiębiorstwo 

 Średnie przedsiębiorstwo 

 Inne ………………………… 

6. Dokumenty podmiotowe (obowiązkowo składa Wykonawca do oferty): 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku wykluczenia; 

2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy(jeżeli występuje); 

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby dla Wykonawcy ………. szt. 

(jeżeli występuje); 

4) oświadczenia podmiotów udostępniających swoje zasoby dla Wykonawcy o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału  

w postępowaniu (jeżeli występuje); 

5) oświadczenia podmiotów występujących wspólnie; 

6) inne dokumenty ……………………………………………………………… (wymienić). 

 

…………………………………., dnia ………………. 

 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf. 

 

* jeżeli nie dotyczy – należy obowiązkowo skreślić 

** W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie należy wypełnić dla każdego 

podmiotu osobno. 
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Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób, i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. 

Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób, i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. 

Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem  

ani małym przedsiębiorstwem, i które zatrudnia mniej  niż 250 osób, i których roczny obrót nie 

przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR 
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Załącznik Nr 2 do SWZ – wzór 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
I SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

…………………………., dnia ………………. 

Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby*  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ ZEPŁANIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Tryb podstawowy bez negocjacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.:  

„Dostawy 27 000 litrów oleju opałowego do kotłowni lokalnych”. 

Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby: 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

(pełna nazwa Wykonawcy, adres, w zależności  

od podmiotu: NIP/KRS) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa  

do reprezentacji) 
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Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO 

ZASOBY:* 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 ustawy. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania  

na podstawie art. ……………………. ustawy (podać, mająca zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6, art. 109 ust. 1 pkt 4 

ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 

110 ust. 2 ustawy, podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO 

ZASOBY:* 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PDOMIOTÓW**: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego 

przez Zamawiającego w ………………………………………………………………………………. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjna dokumentu, w której określono warunki 
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udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

INDFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW 

DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych 

środków: 

1) ................................................................................................................................................ 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

2) ................................................................................................................................................ 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

 

* niepotrzebne skreślić 

** wypełnia tylko Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu polega na zasobach podmiotu 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf. 
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Załącznik Nr 3 do SWZ – wzór 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW  

 

…………………………., dnia ………………. 

Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów w zakresie zdolności 

technicznych/zawodowych/ 

Tryb podstawowy bez negocjacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.:  

„Dostawy 27 000 litrów oleju opałowego do kotłowni lokalnych”. 

Ja/My: 

…………………………………………………………………………………………………………* 

(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby) 

zobowiązuję/emy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………* 

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia) 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w związku z powołaniem się  

na te zasoby w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę w zakresie 

zdolności technicznych /zawodowych/finansowych/ekonomicznych* poprzez udział  

w realizacji zamówienia w charakterze Podwykonawcy/w innym charakterze** w zakresie * 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(należy wypełnić w takim zakresie, w jakim podmiot zobowiązuje się oddać Wykonawcy swoje 

zasoby w zakresie zdolności technicznych/zawodowych) na okres …………………………….* 
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* należy wypełnić 

** niepotrzebne skreślić 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf. 
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Załącznik Nr 4 do SWZ – wzór 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE  

 

…………………………., dnia ………………. 

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa), 

Tryb podstawowy bez negocjacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.:  

„Dostawy 27 000 litrów oleju opałowego do kotłowni lokalnych”. 

Wykonawca 1 – Lider: 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

(pełna nazwa Wykonawcy, adres, w zależności  

od podmiotu: NIP/KRS) 

Wykonawca 1 – Partner: 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

(pełna nazwa Wykonawcy, adres, w zależności  

od podmiotu: NIP/KRS) 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam,  

że następujące dostawy/usługi/roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia 

wykonują poszczególni wykonawcy: 
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L. 
p. 

Nazwa i adres Wykonawcy wspólnie 
ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia 

Robota budowlana/usługa/dostawa, 
składająca się na przedmiot zamówienia, 
która zostanie wykonana przez 
Wykonawcę wskazanego w kolumnie 1 

   

   

 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf. 

  



 

 
 

Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. 
ul. Bolesława Krzywoustego 7A, 89-100 Nakło nad Notecią 

  Sąd Rejonowy Bydgoszcz KRS: 0000182875, REGON: 093161015, NIP: 558-17-21-725, kapitał zakładowy Spółki 3 155 500,00 zł 
  Kontakty: tel.: (52) 346-84-55, Telefon alarmowy: 570-20-30-35, www.nadm.pl 

 e-mail: sekretariat@nadm.pl, liczniki@nadm.pl 

Załącznik Nr 5 do SWZ – Projekt Umowy 

PROJEKT UMOWY 

Umowa Nr …………/2023 

zawarta w dniu ……………………… w Nakle nad Notecią, pomiędzy: 

Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych Spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle nad Notecią, adres: ul. Bolesława Krzywoustego 7A, 

89-100 Nakło nad Notecią, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000182875, NIP: 5581721725,  

REGON: 093161015,  

reprezentowaną przez Szymona Mikołaja Rostkowskiego – Prezesa Zarządu, 

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………...……………… 

zwaną (ym) w dalszej treści umowy Wykonawcą. 

Umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 

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

1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawy 

27 000 litrów oleju opałowego do kotłowni lokalnych”. 

§1 DEFINICJE 

Użyte w niniejszej umowie wyrażenia mają następujące znaczenie: 

1. Obiekt – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny wielorodzinny Lubaszcz 11 lub 

budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Słonecznej 7 w Trzeciewnicy, w których to 

zlokalizowane są kotłownie. 

mailto:sekretariat@nadm.pl
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2. Podwykonawca – podmiot lub osoba, któremu Wykonawca za wiedzą i zgodą 

Zamawiającego powierzy lub zamierza powierzyć wykonanie części robót 

budowlanych, usług lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy. 

3. Prawo zamówień publicznych (Pzp) – należy przez to rozumieć ustawę z dnia  

11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) z 

uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

4. Przedmiot Umowy – należy przez to rozumieć dostawy 27 000 litrów oleju opałowego 

do kotłowni lokalnych. 

5. SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia – należy przez to rozumieć komplet 

dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania  

i złożenia Oferty na wybór Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp. 

6. Umowa – niniejsza umowa wraz z wszelkimi do niej załącznikami, na wykonanie 

wszelkich prac obejmujący w szczególności roboty budowlane. 

§2 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy, 

obejmujący dostawy 27 000 litrów oleju opałowego do kotłowni lokalnych, 

spełniającego warunki PN – C 96024 dla kotłowni lokalnych: Lubaszcz 11 – 21 000 

litrów, Trzeciewnica, ul. Słoneczna 7 – 6 000 litrów. 

2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeb, każdorazowo na wniosek 

Zamawiającego, określając ilość oleju opałowego i miejsce odbioru (poszczególne 

kotłownie). Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oleju opałowego w terminie 

do dwóch dni roboczych od każdorazowego zgłoszenia wniosku przez Zamawiającego. 

Dopuszcza się telefoniczne ustalanie terminów dostaw. Do biegu terminu nie wlicza się 

dnia złożenia zamówienia. Zamówienia będą składane drogą elektroniczną na adres e 

– mail Wykonawcy wskazany w umowie. 

3. Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku bezpośrednio do kotłowni we 

wskazanych w zamówieniu obiektach. 

4. Jeżeli termin wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, to Wykonawca dostarczy olej 

w dniu roboczym następującym po tym dniu. 

5. Zamawiający informuje, iż podana w niniejszej umowie wielkość zamówienia jest 

wielkością szacunkową i zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dostaw, co do ilości 
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ze względu na aktualne potrzeby, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego –  

z uwagi na uwarunkowania pogodowo – atmosferyczne, bądź w wyniku innych 

czynników mających wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego ilość ta może być 

zarówno niższa, jak i wyższa. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec 

Zamawiającego żadnego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia. 

Rozliczenie za dostawy będzie dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością 

dostarczonego oleju. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotu zamówienia co do ilości ze 

względu na zmianę własności przedmiotowych kotłowni, przyjmowania nowych 

kotłowni, przekwalifikowania kotłowni ze względu na rodzaj opału lub też w przypadku 

sytuacji i zdarzeń, których nie można było przewidzieć w obecnym momencie. W takim 

przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia 

odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia. 

7. Dostawa oleju odbywać się będzie bezpłatnie transportem własnym Wykonawcy. 

8. Olej opałowy powinien spełniać wymagania jakościowe, określone w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych 

dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 ze zm.). Parametry techniczne  

i chemiczne dostarczanych paliw nie mogą być gorsze niż określone w załącznikach  

do przywołanego wyżej rozporządzenia. 

9. Olej opałowy powinien pochodzić z bieżącej produkcji. 

10. Olej opałowy powinien być dostarczany cysternami samochodowymi będącymi  

w dyspozycji Wykonawcy, spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia  

19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r., poz. 1367 

ze zm.). 

11.  Wykonawca będzie dostarczał lekki olej opałowy pojazdem typu „autocysterna” 

zaopatrzoną w pompę rozładunkową z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia 

pomiarowego oraz wężem rozładunkowym ze złączkami dostoswanymi do otworów 

wlewowych zbiorników paliwa. Ilość paliwa wskazana na przepływomierzu będzie 

ilością dostarczoną do Zamawiającego. Zamawiający ma prawo żądać okazania 

świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym 
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licznika zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek 

oleju opałowego. 

12. Wykonawca może realizować zamówienie wyłącznie przy pomocy osób – pracowników 

posiadających wymagane prawem uprawnienia do kierowania pojazdami typu 

„autocysterna” i do rozładunku paliw płynnych oraz na sprzęcie posiadającym aktualne 

badanie techniczne odpowiadające wymogom dla transportu paliw płynnych. 

13. Każdorazowa dostawa lekkiego oleju zostanie potwierdzona świadectwem jakości, nie 

później niż z dniem dostarczenia faktury. Parametry dostarczonego oleju muszą być 

zgodne ze świadectwem jakości i z obowiązującymi w tym zakresie normami i 

wymogami dla kotłowni opalanych paliwem płynnym. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za jakość dostarczanego oleju opałowego i za ewentualne szkody 

Zamawiającego wynikłe z tego tytułu. 

14. Dowodem przyjęcia dostawy oleju będzie dokument WZ ze wskazaną faktyczną ilością 

dostarczonego paliwa, osobną dla każdego z obiektów. Ilość dostarczonego oleju do 

danego obiektu musi być potwierdzona przez upoważnioną osobę przez  

Zamawiającego i dopiero taka może stanowić podstawę do wystawienia faktury. 

Rozliczenie ilości dostarczonego oleju będzie dobywało się w litrach, przy czym ilością 

dostarczoną będzie ilość paliwa wskazana na liczniku „autocysterny”. 

15. Rozliczenie za dostawy będzie dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością 

dostarczonego oleju. 

§3 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane dostawy, zgodnie  

z zasadami wskazanymi w Umowie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie dostaw stanowiących Przedmiot Umowy z zachowaniem należytej 

staranności, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.poż., dobrej jakości, 

właściwej organizacji), obowiązujących norm oraz przepisów prawa, zgodnie z 

warunkami Umowy. 
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2) niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach  

i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych dostaw albo 

opóźnienie terminu zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy. 

3) ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe w 

trakcie dostaw. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód 

wyrządzonych osobom trzecim lub związanych z uszkodzeniem mienia 

publicznego, powstałych na skutek realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności 

naprawa dróg, ulic i chodników zniszczonych w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy przez środki transportu. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem 

zapewni usunięcie szkód i dokonanie stosownych napraw w terminie do 14 dni od 

zaistnienia tych szkód. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz od 

Wykonawcy, nie będzie możliwe zachowanie tego terminu, zostanie on odrębnie 

ustalony przez Strony, a w przypadku braku porozumienia Stron w tym zakresie, w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy  

lub innych osób, znajdujące się w miejscu wykonania Przedmiotu Umowy oraz poza 

miejscem ich wykonywania w trakcie realizacji Umowy. 

4. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść praw  

i zobowiązań, długów i wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią. 

§4 TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC 

1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy  

w następujących terminach: 

1) rozpoczęcie wykonania zamówienia – od dnia zawarcia Umowy, 

2) zakończenie wykonania zamówienia – 31 grudnia 2023 r. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oleju opałowego w terminie do dwóch 

dni roboczych od każdorazowego zgłoszenia wniosku przez Zamawiającego. 

Dopuszcza się telefoniczne ustalanie terminów dostaw. Do biegu terminu nie wlicza się 

dnia złożenia zamówienia. Zamówienia będą składane drogą elektroniczną na adres e 

– mail Wykonawcy wskazany w umowie. 

3. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy uważa się faktyczną datę zakończenia dostaw 

objętych Umową. 
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4. Wykonawca w trakcie wykonywania dostaw ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w trakcie 

dostaw. 

5. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron w formie pisemnej, z obowiązkiem 

dokonania zapłaty za czynności będące w toku, wynikające z wykonania umowy: 

1) w terminie natychmiastowym, w przypadku niedotrzymania warunków niniejszej 

umowy, lub w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania umowy przepisów 

podatkowych i przepisów prawnych regulujących działalność w zakresie obrotu 

paliwami ciekłymi, jeżeli wejście w życie tych przepisów uniemożliwi realizację 

umowy; 

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w §5 ust. 1. 

§5 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI  

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w §2 niniejszej Umowy, Strony Umowy 

ustalają maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 

……………………… zł (słownie złotych: ………………...…………………………………). 

Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, powiększone zostanie o podatek 

od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca gwarantuje, że wskazany w swojej ofercie rabat jest wartością stałą  

w okresie obowiązywania umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany ustawowej 

stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy – w zakresie dotyczącym 

niezrealizowanej części przedmiotu umowy, cena zostanie zmodyfikowana 

proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT bez konieczności zmiany umowy  

w formie aneksu. 

4. Po każdorazowej dostawie przez Wykonawcę zamówionego przez Zamawiającego 

oleju opałowego oraz po stwierdzeniu przez odpowiednich pracowników NADM Sp. z 

o. o. ich prawidłowej ilości i jakości, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ceny na 

podstawie faktur częściowych za poszczególne dostawy wystawionych przez 
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Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć fakturę w siedzibę Nakielskiej Administracji 

Domów Mieszkalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialność. 

6. Wykonawca posiada rachunek bankowy zarejestrowany w Ministerstwie Finansów lub 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz powiązany z nim 

wydzielony rachunek bankowy VAT. W przypadku braku rachunku bankowego 

kontrahenta w wykazie podatników VAT czynnych, Zamawiający dokona płatności 

Mechanizmem Podzielonej Płatności lub na rachunek  wskazany na stronie BIP MF 

wykazu podatników VAT. 

7. Płatność dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 

fakturze VAT, w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

9. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na 

osobę trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego scedować 

na osobę trzecią swoich wierzytelności. 

10. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień, w którym nastąpiło przekazanie 

należności na rachunek bankowy Wykonawcy. 

11. Zamawiający dopuszcza bezpośrednią płatność Podwykonawcy w przypadku, gdy ten 

nie uzyskał należnej zapłaty od Wykonawcy. 

§6 OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI UMOWY  

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby 

posiadające odpowiednie, wymagane w SWZ, uprawnienia do kierowania pojazdami 

typu „autocysterna” i do rozładunku paliw płynnych oraz na sprzęcie posiadającym 

aktualne badanie techniczne odpowiadające wymogom dla transportu paliw płynnych 

2. Wykonawca wyznacza ……………………………………… - jako przedstawiciela 

Wykonawcy – do podejmowania wszelkich czynność niezbędnych do realizacji Umowy, 

w tym w szczególności do zaciągania zobowiązań, podejmowania wiążących decyzji, 

podpisywania protokołów oraz składania wszelkich innych oświadczeń w imieniu 

Wykonawcy związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 
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Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał 

pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego 

paragrafu do działania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba że Wykonawca 

samodzielnie będzie wykonywał działania zastrzeżone dla Przedstawiciela 

Wykonawcy. 

3. Funkcję przedstawiciela Zamawiającego sprawować będzie Marek Mamach – 

kierownik DZN NADM Sp. z o. o. 

§7 KARY UMOWNE 

1. Strony Umowy postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w §5 ust. 1 Umowy; 

b) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto niedostarczonej dostawy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

c) z tytułu  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – 0,5% wynagrodzenia brutto 

określonego w §5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie 

wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom; 

d) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 0,5% 

wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy – za każdy stwierdzony 

przypadek; 

e) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – 3% wynagrodzenia brutto określonego  

w §5 ust. 1 Umowy – za każdy stwierdzony przypadek; 

f) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,5% 

wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w odniesieniu do terminu na przedstawienie zmienionej Umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
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a) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w §5 ust. 1 Umowy, z tym że postanowienia tego nie stosuje się w 

przypadku określonym w §9 Umowy. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, których 

mogą dochodzić Strony, nie przekroczy 40% wartości umowy brutto, o której mowa  w 

§5 ust. 1 Umowy. 

6. Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulowaniu i staja się 

natychmiast wymagalne. 

7. Zapłacenie przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z obowiązku dopełnienia 

uchybionych działań lub zaniechań, chyba że doszło do odstąpienia od Umowy. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego jemu 

wynagrodzenia. 

§8 WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem wymogów 

wynikających z przepisów Prawa zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się Protokół konieczności, 

biorąc pod uwagę w szczególności: 

1) opis zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 

4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 

5) czas wykonania zmiany, 

6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. 

4. Oprócz zmian dopuszczalnych ustawą Prawo zamówień publicznych (o których mowa 

w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) i ust. 2), Zamawiający działając zgodnie z art. 455 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany postanowień 
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zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 

poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 

1) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy  

o czas opóźnienia lub przeszkody, jeżeli takie opóźnienie lub przeszkoda ma  

lub będzie miała wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku: 

a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania Umowy, uniemożliwiając dotrzymanie terminu 

wykonania określonego w Umowie; 

b) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe  

z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w tym 

wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego; 

c) wystąpienia sił wyższych i klęsk żywiołowych (np. huragan, powódź, trzęsienie 

ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki 

atmosferyczne uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, 

bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane  

z Wykonawcą, nowe obostrzenia wynikające ze stanu epidemiologicznego  

lub stanu epidemii, decyzje odpowiednich władz uniemożliwiających 

prowadzenie robót lub pozostałych działań, itp.) niezależnych od Zamawiającego 

i Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym 

w Umowie terminie; 

d) ograniczenia w dostępie do kotłowni; 

e) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy będącej następstwem działaniem 

organów administracji, w szczególności: 

− przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania  

przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

− odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

− konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu  

lub organu, którego nie przewidywano przy zawarciu Umowy, 
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− konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym 

grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych 

do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy, 

− zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy; 

f) Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy  

z inicjatywy Wykonawcy za zgodą Zamawiającego, w przypadku wcześniejszego 

wykonania Przedmiotu Umowy. 

2) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku zgłoszenia lub zmiany 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Przedmiotu 

Umowy. Zgłoszenie lub zmiana taka wymaga jednak uprzedniego przeprowadzenia 

procedury, o której mowa w §9 Umowy. 

3) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia, sposobu realizacji Przedmiotu 

Umowy, wymogów w zakresie dostaw, terminu wykonania i innych okoliczności 

powstałych w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. 

4) Zamawiający dopuszcza zmiany, których wprowadzenie wynika z zaistnienia siły 

wyższej rozumianej jako nadzwyczajne zdarzenie lub ciąg zdarzeń o charakterze 

obiektywnym, niezależnych od stron Umowy, których nie można było przewidzieć 

przy dochowaniu należytej staranności; dla ustalenia, czy dane zdarzenie  

lub zdarzenia stanowią siłę wyższą, rozstrzygające jest stanowisko 

Zamawiającego. 

5) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian o charakterze nieistotnym, przez co należy 

rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas 

wyboru Wykonawcy, i takich które gdyby były znane w momencie wszczęcia 

procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość 

podmiotów zainteresowanych tą procedurą, np. zmiana danych związanych  

z obsługą administracyjno–organizacyjną Umowy, zmiana numeru rachunku. 

10) Dopuszcza się zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. Wynagrodzenie brutto wskazane w ofercie Wykonawcy ulegnie 
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zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego 

podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został 

jeszcze rozliczony (bez zmiany netto wynagrodzenia Wykonawcy). 

5. Jeżeli nie postanowiono inaczej przedłużenie terminu będzie mogło nastąpić o okres 

równy dniom roboczym, w których wstrzymano realizację Przedmiotu Umowy i z tego 

tytułu nastąpiło opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na powyższe 

okoliczności. 

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

7. Wykonawca nie może domagać się zmian w Umowie, w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy.  

§9 PRAWO OPCJI 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z opcji, zgodnie z art. 441 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres 

zamówienia o 30%. 

3. Zamawiający Zastrzega, że opust przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie 

może być niższy opust w ramach zamówienia podstawowego. 

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy 

przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem 

opcji obliczone na podstawie ceny jednostkowej i ilości wskazanej w prawie opcji. 

5. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w okoliczności wyczerpania wartości 

umowy. 

6. W celu skorzystania z prawa opcji, Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie 

w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni, o zamiarze skorzystania z prawa 

opcji. 

7. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w 

przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia 

objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. 

8. W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji zapisy niniejszej Umowy 

stosuje się odpowiednio. 
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§10 WALORYZACJA WYNAGRODZENIA 

1. Zmiana wynagrodzenia może zostać dokonana w sytuacji, gdy w okresie 

obowiązywania Umowy nastąpi zmiana kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy w zakresie dostawy, wskazanej w §1. 

2. Przy ustalaniu wysokości zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony będą 

stosować średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 

ostatnim zakończonym roku w stosunku do roku poprzedzającego, ogłoszony przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie wydanym na podstawie art. 

94 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 504 ze zm.), zwany 

dalej ”wskaźnikiem korygującym” – w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w §5 

ust. 1. W przypadku, gdyby wskaźnik korygujący przestał być dostępny, zastosowanie 

znajdą inne, najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego. 

3. Poziom zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, uprawniający Strony do 

wystąpienia z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia: zmiana (wzrost lub spadek) 

wskaźnika korygującego o nie mniej niż 5 pkt procentowych. 

4. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, który posłuży do oceny 

zaistnienia zmiany uprawniającej do modyfikacji wynagrodzenia, jak również do 

ustalenia, czy poziom tej zmiany przekracza wartość wskazaną w ust. 3: dzień zawarcia 

umowy. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień 

otwarcia ofert. 

5. Żądanie zmiany wynagrodzenia może zostać złożone drugiej Stronie nie wcześniej niż 

po upływie miesięcy od dnia, w którym Wykonawca rozpoczął świadczenie dostaw, o 

których mowa w §4 ust. 1. 

6. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1, będzie miała zastosowanie od 

pierwszego półrocza, w którym limit określonym w ust. 3 zostanie osiągnięty – z 

uwzględnieniem ust. 5, a kolejne zmiany wynagrodzenia będą się odbywać co najmniej 

po upływie 6 pełnych miesięcy od miesiąca, w którym poprzednio ustalono wskaźnik 

korygujący.  
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7. Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za dostawy 

pozostałe do wykonania w okresie podlegającym waloryzacji. 

8. Sposób określenia wpływu zmiany kosztów na koszt wykonania zamówienia: Strona 

występująca z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia musi wykazać, że zmiana użytych 

do realizacji zamówienia kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie wynika ze zmiany wskaźnika korygującego i miała 

faktyczny wpływ na koszty wykonania zamówienia. Tym samym wniosek ten musi 

zawierać propozycję zmiany wysokości wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem oraz 

dokumenty niezbędne do oceny, w szczególności: 

1) szczegółowa kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wraz z określeniem kategorii (rodzaju) i 

wartości kosztów, przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie lub ustalonego w wyniku poprzedniej waloryzacji, których 

zmiana może uzasadniać wystąpienie z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia oraz 

sposób obliczania ich zmiany i prezentacji obliczeń. Przedstawiona kalkulacja musi 

w sposób niebudzący wątpliwości wykazywać wpływ zmiany wskaźnika 

korygującego na wysokość dotychczas stosowanych cen materiałów lub kosztów w 

rozliczeniach Stron; 

2) dokumenty potwierdzające zasadność wystąpienia z wnioskiem (w szczególności 

jego zgodność z zasadami zmiany wynagrodzenia określonymi w niniejszym 

ustępie) oraz prawidłowość obliczeń w zakresie zmiany wysokości kosztów 

wykonania umowy oraz wnioskowanej zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

9. W przypadku wniosku złożonego przez którakolwiek ze Stron, zgodnego z 

postanowieniami niniejszego ustępu, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia i 

wprowadzenia do Umowy zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu podpisanego 

przez Strony. 
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10. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, w efekcie 

zastosowania niniejszego ustępu, nie może być wyższa niż 10% wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §5 ust. 1. 

11. Postanowień niniejszego ustępu w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia nie 

stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 10. 

12. W przypadku, gdy Strony dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 – 11, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany 

wysokości wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i dalszemu 

Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są dostawy stanowiące niewykonaną cześć zamówienia, 

2) okres obowiązywania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 

przekracza 6 miesięcy. 

13. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu zobowiązania określonego w ust. 

12, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy wprowadzającego 

zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Postanowienia §10 dotyczące zmian 

umowy o Podwykonawstwo lub dalsze Podwykonawstwo stosuje się odpowiednio. W 

przypadku braku wykonania tego zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający 

naliczy Wykonawcę karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w §5 ust. 1. 

§11 ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

14. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle 

realizacji Przedmiotu Umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze 

polubownej. 

15. W przypadku braku rozwiązań polubownych w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia 

problemu, Strona niezadowolona upoważniona będzie wystąpić na drogę sądową. 

16. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, do rozstrzygnięcia sporu będzie właściwy sąd 

powszechny z okręgu, w którym leży siedziba Zamawiającego. 
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§12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 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 

95/49/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu poniższe 

informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych: 

 

Administrator 
danych osobowych 

Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Bolesława Krzywoustego 7a, 89-100 Nakło 
nad Notecią 

Dane kontaktowe Telefon: 52 346 84 55, e – mail: sekretariat@nadm.pl 

Inspektor ochrony 
danych osobowych 

Jakub Pawlak, e – mail: inspektorodo@nadm.pl 

Cele przetwarzania 
oraz podstawa 
prawna 
przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania 
i wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679). 

Okres, przez który 
będą przetwarzane 
dane osobowe 

Pani/Pana dane osobowe będą: 
a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania Umowy przez 

okres niezbędny do dokonania czynności związanych z 
przygotowaniem Umowy oraz w okresie jej trwania, 

b. przez okres wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz przepisami ustawy ordynacja podatkowa, 

c. przetwarzanie w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub 
obronie przed roszczeniami przez okres wskazany w ustawie. 

Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a. podmioty, którym Administrator danych udostępnia dane 

osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, 

b. podmioty, którym Administrator danych powierza dane osobowe 
na podstawie umów powierzenia danych osobowych (np. firma 
informatyczna). 

Prawa osoby, której 
dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych 
osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile 
przepisy prawa nie nakazują Administratorowi danych dalszego ich 
przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania 
danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

mailto:sekretariat@nadm.pl
mailto:inspektorodo@nadm.pl
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Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

Dodatkowe 
informacje 

a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne; 
b. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem 

koniecznym do zawarcia i realizacji Umowy, zgodnie z przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa; 

c. konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych 
przepisami prawa jest brak możliwości zawarcia i wykonywania 
Umowy; Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały 
profilowaniu, jak również nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego; 

d.  więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie 
https://nadm.pl/polityka-prywatnosci-2/ 

 
§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach 

w niej określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu Umowy  

są należycie umocowane do jego reprezentacji. 

2. Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy (w tym niezbędne 

powiadomienia, informacje, wnioski, itp.)sporządzona będzie w formie pisemnej w 

języku polskim. Korespondencja przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej 

lub innego środka służącego do przekazywania informacji na odległość musi być 

niezwłocznie potwierdzona w wersji pisemnej za pośrednictwem poczty lub złożona 

osobiście na wskazane poniżej adresy: 

dla Zamawiającego: 

Adres Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. 
Ul. Bolesława Krzywoustego 7a 
89-100 Nakło nad Notecią 

Telefon 52 346 84 55 

E - mail sekretariat@nadm.pl 

dla Wykonawcy: 

Adres  

Telefon  

E - mail  

3. Strony zobowiązane są do bezzwłocznego aktualizowania informacji mających związek 

z Umową.  

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

mailto:sekretariat@nadm.pl
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5. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie mają odpowiednie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień 

publicznych, Prawa budowlanego. 

6. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1) SWZ, 

2) Oferta Wykonawcy. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

każdy uważany jest za oryginalny, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

 

Zamawiający          Wykonawca 

 

………………………..       …………………………… 
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