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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ) 
 

postępowaniu o udzielenie zamówienia  na „Sukcesywna dostawa 11 000 Mg węgla 
kamiennego do ciepłowni miejskiej na sezon grzewczy 2021/2022” 

 
prowadzonego z zastosowaniem 

Wewnętrznego Zakładowego Regulaminu Zakupów Wodociągowo-Ciepłowniczej spółki 
„COWIK” w Bartoszycach w trybie przetargu nieograniczonego 

ZNAK SPRAWY: COWIK/ZEC/01/06/2021 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 
WODOCIĄGOWO-CIEPŁOWNICZA SPÓŁKA Z O.O. „COWIK” W BARTOSZYCACH 
UL. LIMANOWSKIEGO 1 
11-200 BARTOSZYCE 
 
tel.: 89 762 20 32 / faks: 89 762 80 13 
 
REGON: 510005847 NIP: 743-000-47-48 
 
Godziny pracy: w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, 
  
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/473765  
 

   
 
Adres poczty elektronicznej: cowik@pro.onet.pl 

 
 

CZERWIEC, 2021 
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II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 11 000 Mg węgla kamiennego 
na sezon grzewczy 2021/2022 r. 

1) Wspólny Słownik Zamówień: Główny kod CPV: 09111000-0, dodatkowy kod CPV: 
09111210-5 

2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawa 11 000 Mg węgla kamiennego 
do COWIK, Zakładu Energetyki Cieplnej ul. Bema 36, 11-200 Bartoszyce 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego  
w zakresie realizacji i odbioru określają: 

a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

b)  projektowane postanowienia umowy jako załącznik nr 2 do SWZ. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1)  Wymagania jakościowe dostaw:  

   - oferowany miał energetyczny musi posiadać następujące parametry 
jakościowych        w stanie roboczym: 

sortyment  miał  M II A typ 32.1 
klasa jakościowa 23-16-08 (Qir  - Ar - Str) 
Klasa jakościowa opisana jest przez zestaw następujących parametrów 

jakościowych: 
Qir [MJ/kg] = 23,0 oznacza minimalną wartość opałową w stanie roboczym, 
Ar  [%] = 16,0  oznacza maksymalną zawartość popiołu w stanie roboczym, 
Str [%] = 0,8  oznacza maksym. zawartość siarki całkowitej w stanie 

roboczym, 
wilgotność      do 15 % 
minimalna temp. mięknięcia popiołu powyżej  1200 0C (atmosfera redukująca) 

minimalna zawartość części lotnych powyżej 28 % 

liczba Rogi      20  30 

wielkość ziarna                                              0 - 20 mm 
zawartość nadziarna – powyżej 20 mm  do 5 % 
zawartość ziarna - 0-1 mm    do 15 % 
zawartość ziarna - 0-6 mm    do 30 % 
Miał musi być jednorodny tj. nie może być mieszaniną różnych typów  

i sortymentów węgli, wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek mułu, kamieni  
i cząstek metalowych oraz zlepionych drobnych frakcji miału w postaci brył, kul. 
Stwierdzenie takiego rodzaju zanieczyszczeń będzie przyczyną złożenia 
reklamacji. Ponadto – właściwości miału powinny gwarantować osiągnięcie w 
kotłach WR-10 i WR-5 maksymalnej trwałej wydajności cieplnej w wysokości 
odpowiednio 11.6 i 5.8 MW bez przekraczania dopuszczalnego stężenia tlenków 
azotu w spalinach – tj. 400 mg NO2/mg w warunkach normalnych, przy stężeniu 
tlenu w spalinach 6% wg Decyzji Marszałka Województwa Warmińsko–
Mazurskiego nr OŚ-6224.2.2018.EK z dnia 27.04.2018r. 

2) wymagania dotyczące realizacji dostaw: 

-  dostawy samochodowe na plac składowy Zamawiającego w Bartoszycach, ul. Bema 36 
    (ZEC - Ciepłownia Miejska), 
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- przyjmowanie dostaw samochodowych wyłącznie w dni robocze w godz. 700 – 1500, 
- ważenie dostaw samochodowych odbywać się będzie na zalegalizowanej wadze 

zlokalizowanej w Bartoszycach, ul. Bema 36 (ZEC - Ciepłownia Miejska), 
- Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania dla każdej partii dostarczonego opału protokołu  

z poboru próbek danej partii dostarczonego opału oraz protokołu z badań próbek danej partii 
dostarczonego opału, zawierających co najmniej: 

- - wartość opałowa w stanie roboczym 
- - wartość opałowa w stanie analitycznym  
- - zawartość popiołu w stanie roboczym 
- - zawartość popiołu w stanie analitycznym 
- - zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym 
- - zawartość siarki całkowitej w stanie analitycznym 
- - zawartości wilgotności całkowitej  
- - zawartości wilgotności w próbce analitycznej 
- - zawartości węgla pierwiastkowego w stanie roboczym 
- - zawartości węgla pierwiastkowego w stanie analitycznym 
- - liczba Rogi 
- - zawartość ziarna o granulacji 0 – 1 mm 
- - zawartość ziarna o granulacji 0 – 6 mm 

- - do wszystkich pomiarów podane zostaną niepewności pomiarów. 
3) Pobór próbek musi być dokonany niezależnie dla każdej partii dostarczonego 

węgla na placu składowym Zamawiającego, badanie próbek musi być dokonany 
niezależnie dla każdej partii dostarczonego węgla na plac składowy 
Zamawiającego. Pobór próbek i badania próbek musi być dokonane przez 
laboratorium, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na badanie 
paliw stałych, zgodnie z obowiązującymi w tej dziedzinie przepisami i normami.  

4) Wykonawca dostarczy kopię akredytacji. Poboru i badania próbek mogą wykonać 
wyłącznie laboratoria: 

Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Pl. Gwarków 1, 

J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z .o.o. , ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, 

 Polcargo International, ul. Henryka Pobożnego 5, 70-900 Szczecin. 

5) Pobór i badanie próbek odbywa się na koszt Wykonawcy. Wykonawca zdeponuje  
u Zamawiającego dwie zabezpieczone i zaplombowane próbki.  

III.  ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert równoważnych. 

IV.  PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI 
1. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części. 

2. Powody niedokonania podziału: 

1) Jednolity charakter przedmiotu zamówienia.  

2) Wprowadzenie dwóch lub więcej wykonawców spowoduje chaos organizacyjny 
oraz trudność w prowadzeniu kontroli jakości dostarczonego przedmiotu 
zamówienia. 
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V.  OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości  złożenia oferty wariantowej. 

VI. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wymaganym terminem wykonania (realizacji) zamówienia jest okres  od dnia 
1.09.2021r. do dnia 31.03.2022r. 

 
2. Harmonogram realizacji zamówienia: 

1) wrzesień                     2021 r                        1 000 Mg 
2) październik                2021 r                        2 000 Mg 
3) listopad                       2021 r                         2 000 Mg 
4) grudzień                      2021 r                         2 000 Mg 
5) styczeń                        2022 r                         1 000 Mg 
6) luty                               2022 r                         2 000 Mg 
7) marzec                         2022 r                        1 000 Mg 

Razem                                                            11 000 Mg 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1, 109 ust. 1  ustawy Pzp. 

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

1) nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu  
o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej: 

a) działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu 
zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

a) wymagane jest aby Wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót  
w wysokości 2.000.000,00zł, w tym określony minimalny roczny obrót  
w obszarze objętym zamówieniem w wysokości 1.000.000,00 zł,  

b) wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę deliktową min 300.000,00 zł. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. 
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X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego 
zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których 
mowa w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.  

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w określonym terminie: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli 
wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub 
sytuację finansową lub ekonomiczną,   niniejszą specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia. 

1. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. 

2. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane 
środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego 
wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału  
w postępowaniu.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
wspólnie. 

XI. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące podmiotowe 
środki dowodowe:  

 
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz 

o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, które 



 

6 

stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – wg wzoru Załącznik nr 3. 

2) Dokumenty o których mowa w pkt. XXXII.1.3) jeżeli Wykonawca w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów. 

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia  
z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące 
oświadczenia i dokumenty: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawą”, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się  
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 

c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, 

d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które 
wymierzono karę aresztu, 

e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania 
za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu 

f)  sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 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; 

  3) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 
108 ust. 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, 
sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 

4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 
pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,  
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz  
z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 
należności; 

5) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki 
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału 
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regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

        w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż  
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym 
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 
odpowiednio przed upływem terminu 

      składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

6) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 
pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

7) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia  
z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się  
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących 
płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa  
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1170), 

f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które 
wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy, 

h) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które 
wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

i) art. 109 ust. 1 pkt 5–10 ustawy. 

XII. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod 
adresem https://platformazakupowa.pl/zwanej dalej Platformą. 

2. Przesyłanie odpowiedzi na wezwanie,  wniosków, informacji, oświadczeń 
Wykonawcy odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza 
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 

3. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.  

4. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy 

http://platformazakupowa.pl/
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przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za 
przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem 
wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi 
fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. 

5. Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami w zakresie dotyczącym 
spraw formalnych i organizacyjnych: 

6. Jarosław Wiśniewski – Stanowisko ds. ZP (za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl) 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 01.08.2021.  

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

XIV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Ofertę, należy złożyć, wraz z załącznikami sporządzoną w języku polskim, w postaci 
elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem 
nieważności. Złożenie oferty zaleca się od wykonawcy zarejestrowania się  
i zalogowania na Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/transakcja/473765  

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który 
przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone. 

3. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, 

4. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.  

XV. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu . 02.07.2021 o godz. 10:30.  

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  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/473765  w sekcji ,,Komunikaty” . 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/473765
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/transakcja/473765


 

9 

Uwaga! Zamawiający nie przeprowadzi jawnej sesji otwarcia ofert.  

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 
ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji warunków 
zamówienia. 

6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania  
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług, do 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 objętych obowiązkiem podatkowym 
zamawiającego, bez kwoty podatku; 

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

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się 
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący 
sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: 

 

 
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%) 
1.  Cena (koszt) 100% 

 Razem 100% 
 

2. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję 
przetargową.   
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C=(Cmin/Co)x100 pkt. 
Cmin – najniższa cena brutto z ocenianych ofert 
Co - cena brutto określona w ocenianej ofercie 
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium 
ceny. 
 

Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 100)  

XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 
ofertę. 

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 
wykonawców podając w szczególności: 

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 
uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, 
którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny 
ofert . 

2) uzasadnienie wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,  

3) uzasadnienie odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 

4) termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na 

tablicy ogłoszeń, 
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. 

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania  

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający 
na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi  
o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia, 

7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego 
wykonawcę. 

8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie 
uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że 
zachodzi przesłana unieważnienia postępowania. 
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XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, 
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA. 

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do SWZ.  

XX. KATALOGI ELEKTRONICZNE  

Zamawiający wymaga możliwości składania dokumentów w postaci katalogów 
elektronicznych do oferty. 

XXI. UMOWA RAMOWA 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.  

XXII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

XXIII. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY 
PZP 

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia polegającego na powtórzeniu 
podobnych dostaw do wysokości +/-20 % wartości zamówienia podstawowego. 

XXIV. ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. 

XXV. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

XXVI. ZALICZKI NA POCZET UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

XXVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu nie 
przysługują Wykonawcom.  

XXVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO W TOKU POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 
2016 r.)  
– dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą 
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

2. Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. 
Sukcesywna dostawa 11 000 Mg węgla kamiennego do ciepłowni miejskiej na 
sezon grzewczy 2021/2022 

3. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub 
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 
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8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej. 

4. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą 
przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy. 

5. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się na 
stronie postępowania tj. platformazakupowa.pl 

6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu 
innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował 
przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały 
zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem 
poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej 
wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

7. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym 
postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych 
wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z: 

1) art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od 
których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu 
w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego, 

2) art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał  
w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu  
w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego. 

8. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 
przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa 
oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta  
w załączniku Formularz ofertowy do SWZ. 

9. Zamawiający informuje, że: 

1) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane 
osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu 
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale 
IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 

2) Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do 
wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 
RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, 
poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do 
związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych 
biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub 
danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), 
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  

3) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane 
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przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO 
(związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora 
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem 
wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach,  
o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem 
otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych 
podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej  
z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie 
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

4) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym 
mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 
osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 
załączników. 

5) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

6) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 
18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych  
w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba 
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

XXIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem 
terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 50.000,00 zł 

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
w banku Bank Millennium S.A nr, numer rachunku 59 1160 2202 0000 0003 
5488 5009 z adnotacją „Wadium - Sukcesywna dostawa 11 000 Mg węgla 
kamiennego do ciepłowni miejskiej na sezon grzewczy 2021/2022”. 

Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej 
przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek 
bankowy zamawiającego); 

2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty  
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.  

5. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, 
gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem  

https://sip.lex.pl/#/document/16888361?unitId=art(6(b))ust(5)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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i zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), 

2) beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 

3) gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.  

4) Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być: 

WODOCIĄGOWO-CIEPŁOWNICZA SPÓŁKA Z O.O. „COWIK”  
W BARTOSZYCACH, UL. LIMANOWSKIEGO 1,11-200 BARTOSZYCE, 

5) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 

6) kwotę gwarancji/poręczenia, 

7) termin ważności gwarancji/poręczenia, 

 
6. W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób 
nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu 
związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa  
w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 
1 pkt 14 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 
ustawy Pzp. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy 
Pzp. 

XXX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
umowy. 

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane 
będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny całkowitej 
(brutto) podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku 
następujących formach: 

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Millennium S.A  
w Warszawie     nr. 59 1160 2202 0000 0003 5488 5009  
z adnotacją „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Sukcesywna dostawa 
11 000 Mg węgla kamiennego do ciepłowni miejskiej na sezon grzewczy 
2021/2022"  

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

3) w gwarancjach bankowych, 

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 
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4. Zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz należy przekazać w dniu podpisania 
umowy w siedzibie Zamawiającego.  

 
5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane.  

6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, 
ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

7. Jeżeli wyłoniony Wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że 
zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 

XXXI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB 
PODWYKONAWCĘ OSÓB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY 

Zamawiający nie wymaga aby osoby realizujące przedmiot zamówienia były 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. z 
późniejszymi zmianami – Kodeks pracy. 

XXXII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę 
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz 

o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, które 
stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

4) Dokument o którym mowa powyżej w pkt.3) jeżeli Wykonawca w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów. 

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa art. 108 oraz art. 109 
należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, 
złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia 
i dokumenty: 

 
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust 1 

pkt 1,2,3,4 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,  
w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 109 ust 1 ustawy, 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
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2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -  
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności, 

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 

 
7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), 

8) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej.  

3. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 112 
ust 2 pkt 2 należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z 
postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące 
oświadczenia i dokumenty:  

Nie dotyczy 
4. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 112 

ust 2 pkt 3    ustawy Pzp, należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem 
wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy lub o obrocie 

Wykonawcy  
w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata 

obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, 
2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
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kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert, 

3) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Zamawiającego. 

5.W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 112 
ust 2 pkt 4 należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z 
postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące 
oświadczenia i dokumenty: 
1) wykaz min trzech dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
Wykonawcy, 

2) opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych 
zastosowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu 
zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez Wykonawcę lub które będzie 
pozostawało w dyspozycji Wykonawcy, 

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności 
technicznych Wykonawcy, a także dostępnych mu środków naukowych  
i badawczych z których będą korzystać,  

4) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy 
oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu 
składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, 

6. Dokumenty i oświadczenia wymienione  
w  pkt. XXXII ust 2,4,5 nie są dołączane do oferty. 

7. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 
1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej: 
a) składa wyciąg z odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego 

rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy 
organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania -  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
terminem składania ofert, 

b) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega  
z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
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w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

c) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed terminem składania ofert, 

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub  
w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą 
dokumenty, wskazane XXXII ust 2 i  nie wydaje się dokumentów, o których tam 
mowa zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio 
Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego. Dokument ten winien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

 
3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących przedłożonego dokumentu. 

8. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 
1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do 

reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy. 

2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie 
upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących 
wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

3) Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa  XXXII ust 1 pkt 2) dla 
każdego Wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 

 4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, o których 
mowa w XXXII ust 2  dotyczą każdego  
z Wykonawców osobno. Natomiast dokumenty i oświadczenia, o których mowa 
XXXII ust 4 i ust 5 składane są przez tego z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się  
o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu. 

XXXIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH W NINIEJSZYM 
POSTĘPOWANIU DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ: 

1. Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców 
składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
ww. podmiotów. 
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2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. 

3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
Podmiot udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej . 

5. Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia 
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy 
złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu, innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 
Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

8. Postanowienia dotyczące dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby: 

1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,  
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa XXXII 
ust 1 pkt 3. 

2) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu 
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy 
Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla 
należytego wykonania niniejszego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów 
do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu niniejszego zamówienia, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego, 

d) czy podmiot, 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.  

9. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego 
dokumenty, o których mowa w XXXII ust 4 i ust 5 w odniesieniu do podmiotów na 
zdolnościach lub sytuacji których polega.  
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XXXIV. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE 

1. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej 
oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępwaniu i 
braku podstaw wykluczenia. 

XXXV. INFORMACJE O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA 

1. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 
elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. 
W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na 
platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca składa bezpośrednio 
na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 

2. 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 przez 
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
następuje w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

3. Oferta powinna być: 

1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. 

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

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

6. 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. 

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem 
terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany 

https://platformazakupowa.pl/
https://www.nccert.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie 
internetowej pod adresem: 

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

8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 
lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie 
odrzuceniu. 

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby 
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

10. 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. 

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub 
osobistym 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. 

12. 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. 

13. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą 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. 

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

15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 
jednego z rozszerzeń: 

1) .zip  

2) .7Z 

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

17. W związku ze stosowaniem przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego: 

1) 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.  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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2) 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. 

3) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym 

znacznikiem czasu. 

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

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

20. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana  
w dokumentacji. 

21. 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.  

22. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się 
wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

23. 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. 

24. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/473765  
na stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 02.07.2021r. do 

godziny 10:00 !!! 

25. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

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

27. 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. 

28. 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. 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/transakcja/473765
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/


 

23 

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

XXXVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji kiedy 
cena lub koszt oferty najkorzystniejszej są wyższe niż kwota którą Zamawiający 
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 

XXXVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, 
ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem 
dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu 
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników 
postępowania. 

2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, 
oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 
Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego  

3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek 
2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej 
4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli  

z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość 
żądanych do udostępnienia dokumentów, Zamawiający wskaże inny sposób, w jaki 
mogą być one udostępnione. 

 

 

XXXVIII. XXXVIII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ: 

1.  Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,  

2. Załącznik nr 2 – projekt umowy, 

3. Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału  
w   postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu, 

4. Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych dostaw, 

5. Załącznik nr 5 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, 

6. Załącznik nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu   zamówienia,   

7. Załącznik nr 7 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli    
zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych Wykonawcy. 
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Bartoszyce, dnia: 24.06. 2021 r.                                                            
                    
 
 

                        Prezes Wojciech Malicki 
                          ……………………………….                          
                        Podpis Kierownika Zamawiającego  

 
 
 

 


