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DZIAŁ I. 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego, 
Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach 
ul. Zamkowa 3, 42-350 Koziegłowy; 
Tel. 34/314 20 00; 
Adres poczty elektronicznej: wodociagi@kozieglowy.pl 
Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://www.zuk.kozieglowy.pl/ 
 
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia; 
Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej 
„Platformą”, znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kozieglowy.  
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/kozieglowy  
 
III. Tryb udzielenia zamówienia; 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi 

unijne, zgodnie z art. 275. pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych / tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019/ zwanej dalej  
w skrócie „ustawą pzp”. Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w 
którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy 
zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą 
ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 

2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa 
pzp” lub „pzp”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019/. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, 
zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP i aktów 
wykonawczych do tejże ustawy. 

4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, Wykonawca winien przyjąć, że 
w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i aktów 
wykonawczych do tejże ustawy, a w dalszej kolejności zapisy SWZ oraz treść 
ogłoszenia o zamówieniu. 

 
IV. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty  
z możliwością prowadzenia negocjacji; 
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany bez prowadzenia negocjacji. 
 
V. Opis przedmiotu zamówienia; 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliwa silnikowego - oleju 

napędowego ON w ilości ok. 40 000 [l] w 2023 roku. Podane ilości są ilościami 
szacunkowymi, służą do określenia wartości zamówienia. W trakcie roku mogą się 
zwiększyć lub zmniejszyć. Zamawiający dokona zakupu w ilościach zależnych od 
jego potrzeb. 

2. Miejscem dostarczania paliwa będzie zbiornik z systemem dystrybucyjnym o 
pojemności 5000 l zlokalizowany na terenie placu przy ul. Żareckiej 115  
w m. Koziegłowy. 
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3. Realizacja przedmiotowego zadania odbywać się będzie na zasadzie dostaw paliwa 
w ilościach do 5000 l na żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 24 
godziny od chwili zamówienia przesłanego drogą elektroniczną na wskazany przez 
Wykonawcę adres e-mail. Zamawiający każdorazowo  
w zamówieniu będzie podawał ilość zamawianych w dostawie litrów paliwa. Faktury 
za dostarczone paliwo będą wystawiane za każdorazową dostawę. Wykonawca 
będzie fakturował ilość oleju napędowego dostarczonego w temperaturze 
referencyjnej +15oC z dnia zatankowania do zbiornika należącego do 
Zamawiającego. Dostarczone paliwo musi spełniać normy dla paliw właściwe dla 
pory roku (letnie, przejściowe, zimowe). 

4. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją 
zamówienia oprócz kosztów zakupu paliwa silnikowego – oleju napędowego ON. 

5. Nazwy i kody wg CPV 
09134000-7 – oleje napędowe 

 
VI. Termin wykonania zamówienia; 
 
Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2023r. do 29.12.2023 r. 

 
VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści tej umowy; 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik 
do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we 
Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga zgodnych oświadczeń obu stron. Wykonawca może 
zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę umowy. Wniosek o 
zmianę umowy wymaga uzasadnienia. Do uznania Zamawiającego należy czy 
okoliczności wskazane we wniosku uzna za usprawiedliwiające zmianę umowy. 

5. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na piśmie w formie aneksu do 
niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 
VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 
zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o 
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 
korespondencji elektronicznej; 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim  

w formie elektronicznej za pośrednictwem „Platformy Zakupowej” dostępnej pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kozieglowy  

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się w 
formie elektronicznej za pośrednictwem „Platformy Zakupowej”, korzystając z 
przycisku „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie dotyczącej danego 
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postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy 
poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że 
wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informację w formie 
elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na 
pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający 
będzie zamieszczał na platformie w sekcji ”Komunikaty”. Korespondencja której 
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie 
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego 
konkretnego Wykonawcy. 

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

5. Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  
31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
(Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne 
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 
512 kb/s, 
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - 
MS Windows 7, Mac Os x 104, Linux, lub ich nowsze wersje, 
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10.0., 
d) włączona obsługa JavaScript, 
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 
plików .pdf, 
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji 
sieciowej – kodowanie UTF8, 
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego: 
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz 
uznaje go za wiążący, 
b)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków oraz innych 
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy 

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w 
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania 
ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy 
użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  
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8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert 
(np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). 
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie 
brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony 
obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
IX. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny 
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia 
jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69; 
Zamawiający nie odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej. W 
sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania „Platformy Zakupowej” 
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, może również odbywać się za 
pomocą poczty elektronicznej e-mail: wodociagi@kozieglowy.pl lub 
zuk@kozieglowy.pl  
 
X. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami; 
1. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są: Zbigniew Polak, 

Jarosław Grudziecki. 
2. Zamawiający zaleca, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się na Platformie 

za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za 
pośrednictwem adresu email. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego 
Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania. 

 
XI. Termin związania ofertą; 
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 
termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa dnia 27.12.2022 r., przy 
czym w przypadku, gdy zmianie ulegnie termin składania ofert, odpowiedniemu 
przesunięciu ulegnie termin związania ofertą. 

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 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. 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 zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 
chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 
  

XII. Opis sposobu przygotowania oferty; 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności,  

w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w 
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postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi  
w dokumentach zamówienia . 

3. Oferta oraz dokumenty składane wraz z ofertą: Oferta musi zawierać następujące 
oświadczenia i dokumenty: 
3.1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; 
3.2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 SWZ. 
3.3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu (jeżeli dotyczy) - według wzoru stanowiącego załącznik  
nr 3 do SWZ; 
3.4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) - według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ; 
3.5) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi lub dostawy 
wykonają poszczególni Wykonawcy (w przypadku Wykonawców występujących 
wspólnie) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ; 
3.6) pełnomocnictwo dla osoby/osób składających ofertę – w sytuacji, gdy ofertę 
podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z 
dokumentów rejestrowych; Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby 
działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej 
treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 
3.7) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa; (jeżeli dotyczy). Jeśli oferta zawiera 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 
Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie 
mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych 
informacji, powinien przekazać je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 
Zamawiający udostępni na wniosek zainteresowanego jawną część dokumentacji. 
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako 
bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. 

4. Wycofanie złożonej oferty. 
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie 
oferty oraz jej ponownym złożeniu. 
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. W tym 
celu należy postępować zgodnie z Instrukcją dla Wykonawcy dostępnej na 
Platformie. Wykonawca po upływie składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofania oferty. 

5. Oferta, wniosek oraz podmiotowe/przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były 
wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym 
kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W 
procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych 
na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis 
osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie 
przesyła do systemu. 
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6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez 
oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z 
oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 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. 

7. Oferta powinna być: 
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, 
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

8. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania 
wszelkich plików muszą spełniać wymogi “Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 
odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 
910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

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

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

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

12. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby 
ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty. 

13. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby 
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz uwzględniać ewentualne 
rabaty. 

14. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku 
polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia 
dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca 
zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 
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15. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie 
pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z 
wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę 
ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

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

17. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne 
z Załącznikiem 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”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

18. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg 
(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

19. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 
jednego z rozszerzeń: a) .zip ; b) .7Z 

20. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI 
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach 
zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

21. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych 
profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie 
wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu 
osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 

22. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego: 
- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 
weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie 
plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem 
kwalifikowanym w formacie PAdES. 
- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie 
XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem 
przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 
- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym 
znacznikiem czasu. 

23. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 
stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami 
podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w 
weryfikacji plików. 

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

25. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się 
o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu 
czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty 
na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków. 

26. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się 
wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 
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27. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 
integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

 
XIII. Sposób oraz termin składania ofert; 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kozieglowy  
w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 
28.11.2022r. do godziny 10:00. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W 
procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca 
powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym 
załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 
Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, 
pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się 
odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

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

 
XIV. Termin otwarcia ofert; 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2022 r. o godzinie 10:10. 
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego,  

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

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

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

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 
Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na 
platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” . 
Uwaga! Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania 



ZUK.271.4.2022. 
 

jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji 
otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a 
ma jedynie takie uprawnienie. 

 
XV. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1; 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku 

do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 
PZP; 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP; 
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku 

do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w 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 (Dz.U. z 2022 poz. 835), a także podlegają zakazowi 
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na 
podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 
lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, ze 
zm.).  

 
XVI. Sposób obliczenia ceny; 
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze 

wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 
2. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie ceny (zgodnie z 

ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług) w złotych 
polskich z dokładnością do 1 grosza. 

3. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę: obejmującą wynagrodzenie 
za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania 
umowy oraz obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i 
podatków (także podatku od towarów i usług). 

4. Podstawą sporządzenia oferty jest specyfikacja warunków zamówienia. 
5. Oferta musi zawierać uzupełnione wszystkie pozycje. 
6. Ceny jednostkowe paliw w formularzu ofertowym należy wyliczyć na podstawie 

ceny brutto sprzedaży hurtowej paliwa z dnia 23.11.2022 roku w miejscu zakupu 
oleju napędowego przez Wykonawcę. Od otrzymanej wartości należy odliczyć 
ewentualny rabat. Suma iloczynów średniej ceny brutto litra oleju napędowego, 
udzielonego rabatu oraz przewidywanych ilości zakupu paliw stanowi łączną 
wartość (cenę ofertową) składanej oferty.  

7. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie niezależnie od 
wchodzących w jej skład elementów. 

8. Wszystkie ewentualne upusty lub rezerwy z tytułu ryzyka należy ująć w cenach 
jednostkowych. 

9. Zaakceptowany rabat od ceny jednostkowej litra oleju napędowego będzie 
niezmienny bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu i 
stawek robocizny – jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
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10. Pozycje, dla których nie zostaną wstawione przez Wykonawcę ceny jednostkowe 
nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w 
innych cenach jednostkowych. 

11. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

12. 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), 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. 

13. W ofercie, o której mowa w ust. 1, 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. 

14. W przypadku stawki VAT obniżonej lub zwolnionej należy podać podstawę 
prawną. 

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

Oferty będą oceniane według poniższego kryterium: 

Lp. Opis kryteriów oceny Waga 

1 Cena (C) 20% 

2 Upust stały (U) 80% 

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria 
oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, 
jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów. 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa 
liczbę punktów (P) wyliczone zgodnie z poniższym wzorem: P = C + U, gdzie: 
P - łączna liczba punktów oferty ocenianej  
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” (maksymalnie 20 punktów) 
U - liczba punktów uzyskanych w kryterium  „upust stały” (maksymalnie 80 
punktów) 
 
Zasady oceny kryterium: 
C = minimalna cena brutto / cena brutto badanej oferty x 20,00. 
U = za każdy 1 grosz (0,01 zł) upustu przyznawany zostanie 1,00 mały punkt. 
Liczba małych punktów uzyskana przez badaną ofertę / maksymalna liczba 
przyznanych małych punktów w złożonych ofertach x 80 = liczba punktów 
uzyskanych w kryterium Upust stały. 
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Uwaga! – w przypadku podania upustu w procentach (%) Zamawiający – tylko 
na potrzeby wyliczenia wagi oferty – przeliczy wartość upustu procentowego na 
wartość upustu w złotówkach (PLN). W takim przypadku wartość upustu w 
złotówkach (PLN) nie będzie zaokrąglana do pełnego grosza a punkty zostaną 
przyznane z dwoma miejscami po przecinku, wg współczynnika: wartość 
upustu x 100. 
Przykład:  
Przykładowa cena 1 litra paliwa wynosi: 6,95 zł, udzielony rabat: 1% tj. 0,0695 
zł – uzyskane punkty: 0,0695 x 100 = 6,95 małych punktów. 
 
Minimalna punktowana wartość udzielanego rabatu to 0,10 zł (lub 
równowartość w % bez zaokrąglania) = 10,00 punktów.  
Oferty z rabatem poniżej 0,10 zł (lub jego równowartości wyrażonej w %) 
otrzymają 0,00 punktów w kryterium Upust stały. 
 

2. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

3. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów. 
Wybranemu oferentowi zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania 
umowy. 
 

 
XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej zgodnie z istotnymi postanowieniami 
umowy w siedzibie zamawiającego. O terminie zawarcia umowy wykonawca 
zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Nie stawienie się wykonawcy w 
wyznaczonym terminie będzie traktowane jako uchylanie się wykonawcy od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie.  

 
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy 

oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 
udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 
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3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 
umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści 
SWZ na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, 
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 579 
ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o 
apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień 
publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 
580 ust. 2 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do 
sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

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

DZIAŁ II. 
 
I. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1; 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku 

do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 
4 PZP tj.: 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 
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sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia tej procedury; 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP 
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
II. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu; 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w dziale I rozdział XV i 
dziale II rozdział I SWZ; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 ustawy PZP, dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa 
przedmiotowego warunku udziału. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa 
przedmiotowego warunku udziału. 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa 
przedmiotowego warunku udziału. 
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa 
przedmiotowego warunku udziału. 
 

III. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych; 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania 

ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ 
W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 
Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe wymagane 
od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona obejmują: 
2.1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 
1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ; 
2.2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 
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ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o 
których mowa w pkt 2 ppkt 2.2 - 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. Dokumenty, o 
których mowa w niniejszym pkt, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, w pkt 2 ppkt 2.2, zastępuje 
się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy. 

4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym 
czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

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. 

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają ustawa PZP w 
szczególności 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 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. 

 
IV. Opis części zamówienia; 
Zamówienie nie jest podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych.  
 
V. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub 
maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu 
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wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części 
zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty 
w większej niż maksymalna liczbie części; 
Zamówienie nie jest podzielone na części. Zamawiający informuje, że Wykonawcy 
mogą złożyć tylko po jednej ofercie na przedmiot zamówienia.   
 
VI. Informacja dotycząca ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie 
przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 
oferty wariantowe; 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Żadne rozwiązania 
wariantowe nie będą brane pod uwagę. Oferenci winni przedłożyć swoje oferty 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej. 
 
VII. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w 
okolicznościach, o których mowa w art. 95; 
Zamawiający nie stawia wymagań związanych z zatrudnieniem osób wskazanych w 
art. 95 Pzp. 
 
 
VIII. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2; 
Zamawiający nie stawia wymagań związanych z zatrudnieniem osób wskazanych w 
art. 96 ust. 2 pkt 2Pzp. 
Zamawiający nie stawia wymagań związanych z zatrudnieniem osób wskazanych w 
art. 96 ust. 2 pkt 2Pzp. 
 
IX. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94; 
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 
 
X. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota; 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 
7; 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 
pkt 7, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2019 r. poz. 2019). 
 
XII. Informacja dotycząca przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub 
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o 
których mowa w art. 131 ust. 2; 
Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu 
dokumentów o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. 
 
XIII. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między zamawiającym a wykonawcą; 
Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN, Zamawiający nie przewiduje 
rozliczeń w walutach obcych. 
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XIV. Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca 
ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
XV. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121; 
1. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy 

(Podwykonawcom). 
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome 
na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 
ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 122 ustawy PZP. 

 
XVI. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę 
ramową; 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
 
XVII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230; 
Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 
 
XVIII. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93; 
Zamawiający nie ustala i nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji 
zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu 
elektronicznego do oferty. 
 
XIX. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1.1 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
1.2 Wszelkie pliki zawierające informacje zastrzeżone przez Wykonawcę jako 
tajemnica przedsiębiorstwa powinny zostać umieszone w osobnym folderze o 
nazwie „Tajemnica przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
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jawną część skompresowane do jednego pliku. 
1.3 Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem tych informacji do 
złożenia UZASADNIENIA, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
1.4 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 
ustawy Pzp. 
1.5 W przypadku nie wykazania przez Wykonawcę wraz z przekazaniem 
informacji, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, lub gdy 
Zamawiający uzna zastrzeżenia za nieprawidłowe, informacje te mogą zostać 
odtajnione. 

2. Ochrona danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 
2.1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Usług 
Komunalnych w Koziegłowach; ul. Zamkowa 3, 42-350 Koziegłowy; e-mail: 
wodociagi@kozieglowy.pl; strona internetowa: www.zuk.kozieglowy.pl ; telefon do 
kontaktów: 34 3142000. 
 2.2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 
kontaktować pod adresem e-mail: iod_zuk@kozieglowy.pl; 
2.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym. 
2.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy 
PZP; 
2.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy; 
2.6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
2.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 
2.8) 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 okresu trwania postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz 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; 
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2.9) 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 którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na 
niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez 
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

3. Zamawiający zgodnie z art. 310 Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a 
możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w 
ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych / tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
2019 t.j./ oraz przepisy wykonawcze w tym zakresie. 

 
XXI. ZAŁĄCZNIKI 
1. Formularz ofertowy 
2. Wzory oświadczeń 
3. Wzór umowy 
 
 

 
Komisja przetargowa: 

Jarosław Grudziecki – przewodniczący – 

Agnieszka Szczęsna-Paliga – członek – 

Jolanta Kluszczyk – członek – 

Marzena Będkowska – członek – 

Grzegorz Musialik – członek – 

 
 

 
 
  ZATWIERDZAM: 

 
                DYREKTOR 
Zespołu Usług Komunalnych 
            w Koziegłowach 
     mgr inż. Zbigniew Polak 

 
 Koziegłowy, dnia 18.11.2022 r. 

……………….…………………………….. 

podpis Kierownika jednostki__ 
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