SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (dostawa), prowadzonym w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji:

„Zakup oleju napędowego do celów opałowych (grzewczych) dla ogrzewania budynku Szkoły
Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach, Gminnej Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu ”

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 215 000 EURO
Uwaga: Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień
Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,
- lub podpisem osobistym (elektronicznym).

Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.1.2022

Zatwierdził:

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach
mgr Aleksandra Bereza-Sosna
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I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach
43-220 Bojszowy, ul. Św. Jana 33
2. Numer tel./fax 32 218 91 22, 32 218 99 40, kom. 789 398 748
3. NIP: 646-24-84-171; Regon: 000725915
4. Adres poczty elektronicznej: sp_bojszowy@poczta.onet.pl
5. Godziny urzędowania: Sekretariat Szkoły: poniedziałek 7:00 - 16:00; wtorek, środa, czwartek 7:00 15:00; piątek 7:00 - 14:00.
6. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem
o udzielenie zamówienia: http://www.spbojszowy.pl/strona-glowna oraz właściwa podstrona w

serwisie miniPortal, dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
7. Tryb udzielenia zamówienia: niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
- Prawo zamówień publicznych.
8. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
1)

„Zamawiający” – Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach

2) „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia
3) „SOPZ” – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
4)

„Ustawa” lub „Pzp” - ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1710) wraz z aktami wykonawczymi.

5)

„Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
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II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, o łącznej szacunkowej ilości
110 m3, do niżej wymienionych Odbiorców końcowych:
Nazwa placówki
Lp.

Adres placówki
(odbiorca końcowy)

1.

2.

Szkoła Podstawowa im. Wilhelma
Gawlikowicza w Bojszowach

ul. Świętego Jana 33

Gminna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks.
Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu

ul. Sierpowa 38

Przewidywane
zapotrzebowanie
na olej

do 60 m3

43-220 Bojszowy

do 50 m3

43-220 Świerczyniec

2. Zakres usług, poszczególne ilości oraz ich opis znajduje się SWZ oraz załącznikach do SWZ tj.:
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), wzorze formularza ofertowego oraz
w projektowanych postanowieniach umowy.
3. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że:
nie stawia wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonaniu
pracy w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 1320 z późn. zm.).
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej jak również oferty wariantowej.
W ocenie Zamawiającego brak podziału zamówienia na części nie ogranicza na płaszczyźnie ilościowej
jak również jakościowej możliwości udziału wykonawców Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz
zapewnia stosowanie jednakowego standardu świadczenia usługi dla obu jednostek oświatowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
7. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia,
o których mowa w art. 96 ustawy.
8. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających (dotychczasowemu wykonawcy
zamówienia podstawowego), o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8).
10. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej oraz nie wymaga złożenia
oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.
11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą
w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
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16. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
17. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie przedmiotowych środków dowodowych.
18. Kod CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:
Główny kod: 09135100-5 – olej opałowy.
III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2023 r.
2. Termin realizacji określony datą z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości realizacji dostaw oleju
opałowego.
IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach
określonych w pkt V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej .
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej .
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
V.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, ust. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp oraz w przypadkach o
których mowa w ustawie z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz.U. poz.835).
2. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
2.1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz.2054) lub w art.54 ust.1-4
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ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz.523,1292,1559 i 2054),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu
popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2.1;
2.3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2.4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
2.5 jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł
z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od
siebie;
2.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
3. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się Wykonawcę w stosunku do
którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł
układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.
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4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 2.1, pkt 2.2, pkt 2.5, pkt 2.6
i pkt 3, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
5.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
5.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
5.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
5.3.1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe
postępowanie Wykonawcy,
5.3.2. zreorganizował personel,
5.3.3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
5.3.4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
5.3.5. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5, są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli
podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5, nie są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
7. Wykluczenie wykonawcy następuje:
7.1. w przypadkach, o których mowa w pkt 2.1 lit. a-g i pkt 2.2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia
się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia;
7.2. w przypadkach, o których mowa w pkt 2.1 lit h i 2.2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach,
została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 2.1 lit. h,
- na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej
z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;
7.3. w przypadku, o którym mowa w pkt 2.4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7.4. w przypadkach, o których mowa w pkt. 2.5, pkt 2.6 i pkt 5 na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia
będącego podstawą wykluczenia.
7.5. W przypadkach o których mowa w ustawie z 13.4.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. poz.835) na okres trwania wymienionych w nim okoliczności.
VI.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU, SPEŁNIANIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenie wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą:
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1.1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
stanowiące załącznik do SWZ.
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa
w pkt V.1.1 niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
1.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt V.1, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby.
VII.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZY POLEGANIU NA ZASOBACH PODMIOTÓW
TRZECICH

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt IV.2.4 niniejszej
SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego 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. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w
szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa pkt IV.2.4 niniejszej SWZ,
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem Wykonawcy.
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który
polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
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powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten
nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
VIII.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
(NP.SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, jeżeli zostały
określone odrębnie dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika,
które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
IX.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia usługi podwykonawcy/podwykonawcom, za
wyjątkiem kluczowych części zamówienia.
2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca
wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania
przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców, o ile są już znane, zgodnie z tabelą w „Formularzu
ofertowym” (Załącznik nr 1 do SWZ).
1.

X.

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający na etapie składania ofert nie żąda złożenia
podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
1) braku podstaw wykluczenia;
2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
2.

Zamawiający nie wymaga przedłożenia w postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.
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3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia (jeżeli są wymagane) należy
przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w pkt.XI SWZ,
w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), zgodnie z poniższą Tabelą nr 1:
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Tabela 1 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia - forma i poświadczanie za zgodność
Przedmiot przekazania
gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty,

Co Wykonawca przekazuje

Poświadczanie za zgodność

przekazuje się ten dokument elektroniczny

nie dotyczy

gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty,

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie*

1. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania*

lub dokumenty potwierdzające umocowanie do

tego dokumentu opatrzone

z dokumentem w postaci papierowej dokonuje

reprezentowania, zostały wystawione przez

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

w przypadku:

upoważnione podmioty jako dokument w postaci

podpisem zaufanym lub podpisem

papierowej

osobistym, poświadczające zgodność

lub dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania odpowiednio wykonawcy,
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub
podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej
"dokumentami potwierdzającymi umocowanie do
reprezentowania", zostały wystawione przez
upoważnione podmioty inne niż wykonawca,
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi
podmiotami", jako dokument elektroniczny
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1) podmiotowych środków dowodowych oraz
dokumentów potwierdzających umocowanie do

Przedmiot przekazania

Co Wykonawca przekazuje

Poświadczanie za zgodność

cyfrowego odwzorowania z dokumentem

reprezentowania - odpowiednio wykonawca,

w postaci papierowej

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków
dowodowych lub dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania, które każdego z
nich dotyczą;
2)

innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą.

2. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej może dokonać
również notariusz.
podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o

przekazuje się w postaci elektronicznej i

którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz

opatruje się kwalifikowanym podpisem

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,

elektronicznym, podpisem zaufanym lub

niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz

podpisem osobistym.

nie dotyczy

pełnomocnictwo
gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie*

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

tego dokumentu opatrzone
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1. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania*
z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w

Przedmiot przekazania

Co Wykonawca przekazuje

Poświadczanie za zgodność

oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

przypadku:

przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez

podpisem zaufanym lub podpisem

upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały

osobistym, poświadczającym zgodność

wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o

sporządzone jako dokument w postaci papierowej i

cyfrowego odwzorowania z dokumentem

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający

opatrzone własnoręcznym podpisem

w postaci papierowej

zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio

środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
2) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego
zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3) pełnomocnictwa - mocodawca.
3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej może dokonać
również notariusz.
*Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
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XI.

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

I. Informacje ogólne
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu:
• miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
• ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ ,
• poczty elektronicznej: sp_bojszowy@poczta.onet.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane
zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający zamieszcza link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ.
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki postępowania.
II.Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (nie dotyczy składania ofert), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej - e-mail:
sp_bojszowy@poczta.onet.pl.
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji”
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres e-mail.
4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami oraz sposób sporządzania dokumentów
elektronicznych musi być odpowiadać wymogom określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
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dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
(Dz. U. z 2020 poz. 2415).
III. Złożenie oferty
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej
na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku,
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”,
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie wskazanym pkt. IV.2.4 SWZ, (jeżeli dotyczy to również: zobowiązanie
podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunku uczestnictwa w
postępowaniu) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na
miniPortalu.
9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.
XII.

OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI, WYJAŚNIANIE TREŚCI SWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ na zasadach wskazanych w
punkcie XI.II. SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do
Zmawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić
treść SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SWZ.
Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie miniPortalu. Zamawiający oświadcza,
iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

15

XIII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XIV.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 19.10.2022 r. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą
wskazanego w ust. 1, 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. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
XV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ

1.

Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym lub według takiego samego schematu, stanowiącego
załączniki nr 1 do SWZ. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
(w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Oferta musi być
sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem
osobistym – w formacie danych pdf, .doc, .docx, .odt .
W przypadku zastosowania innego formatu Zamawiający może nie mieć możliwości zapoznania się
z ofertą, co skutkuje koniecznością jej odrzucenia.

2.

Sposób złożenia, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na
stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.

Do przygotowania ofert konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, elektronicznego podpisu osobistego lub
podpisu zaufanego.

4.

Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip
(bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do
szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.

5.

Tajemnica przedsiębiorstwa.
1) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich
informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje
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stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.
222 ust. 5 ustawy Pzp;
2) Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał/udowodnił, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w szczególności, gdy:
a) wykaże / oświadczy, że informacje te nie zostały nigdzie upublicznione,
b) wykaże, że stanowią one wartość techniczną lub/i technologiczną lub/i organizacyjną
przedsiębiorstwa lub/i inne informacje posiadają wartość gospodarczą;
c) wykaże, jakie podjął działania w celu zachowania ich poufności. Sam fakt złożenia pliku „Załącznik
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje znamion wykazania działania zachowania ich
poufności”
3) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie;
4) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z2020 r., poz. 1913), Wykonawca, w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku,
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
6. Złożona oferta wraz z załącznikami powinna zawierać zaszyfrowana według Instrukcji użytkowania
systemu miniPortalu . Na ofertę składają się niżej wymienione dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną (ne) do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ. Oświadczenie składa
się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy niezbędnych zdolności koniecznych do
spełnienia wymaganego warunku uczestnictwa w postępowaniu (jeżeli dotyczy).
4)Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się
o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci
elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może
dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SWZ.
8. W przypadku, gdy w opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
elektronicznym podpisem osobistym ofercie lub oświadczeniu Wykonawcy, zostały naniesione zmiany,
oferta/oświadczenie Wykonawcy muszą być ponownie podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, przez Wykonawcę lub
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osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/ów wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego.
UWAGA!
Podpis składany wyłącznie na formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty nie odnosi właściwego
skutku. Nie wywiera on skutku w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty wykonawcy. Oferta
bowiem, zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, a nie formularz elektroniczny za pośrednictwem, którego jest
przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem. Przed zaszyfrowaniem plików na mini
portalu, należy wszystkie pliki stanowiące ofertę, podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
XVI.
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

XVII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://miniportal.uzp.gov.pl ,
nie później niż do dnia 20.09.2022 r. do godziny 9:00.
Uwaga: Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę
przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.
W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w ust. 1 niniejszego
rozdziału SWZ, oferta zostanie odrzucona.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2022 r. o godzinie 9:15
Zamawiający nie przewiduje jawnego (publicznego) otwarcia ofert.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.
Najpóźniej przez otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na miniPortalu informacje o kwocie, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto).
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na miniPortalu 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 zawartych w ofertach.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie wzoru wskazanego w formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik do SWZ z uwzględnieniem pkt II SWZ tj. Opisu przedmiotu zamówienia, Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia (SOPZ), projektowanych postanowień umowy.
2. Przygotowując ofertę Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z niniejszą SWZ i jej załącznikami.
3. Każdą pozycję Formularza cenowego (wzór Załącznik nr 5a oraz 5b do SWZ) należy obliczyć
w następujący sposób:
1) kolumna 5 – Wykonawca podaje cenę jednostkową netto w złotych,
2) kolumna 6 – Wykonawca oblicza wartość netto zamówienia (kol. 4 x kol. 5),
3) kolumna 8 – Wykonawca oblicza kwotę podatku VAT zamówienia,
4) kolumna 9 – Wykonawca oblicza wartość brutto zamówienia (kol. 6 + kol. 8).
4. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie pozycje w Formularzu cenowym.
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5. Wyliczoną wartość netto, wartość podatku VAT oraz wartość brutto z Formularza cenowego należy
wpisać cyfrowo w Formularzu ofertowym.
6. Cena powinna być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
7. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178).
8. Cena zamówienia musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie koszty i składniki
związane z wykonaniem zamówienia.
9. Cena oferty brutto musi być podana w złotych (PLN), cyfrowo z uwzględnieniem podatku VAT,
obliczonego zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z
2020 r. poz. 106, z późn. zm.) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie jej
wyliczenia. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
10. Ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym są cenami ryczałtowymi w całym okresie realizacji
zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwość waloryzacji cen w ciągu trwania umowy, dlatego
należy uwzględnić wszelkie okoliczności mogące wpłynąć na wartość usługi m.in. koszty dojazdu, koszty
zatrudnienia pracowników.
11. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich (PLN)
w formie przelewu.
XVIII.

OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Kryterium „cena” (C) waga: 100%.
Każdy z Wykonawców w ww. kryterium otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący
sposób: cena ofertowa IPc - maksymalnie 100 pkt - wg następującego wzoru:
CN
IPc = ----- x Zc
CB

gdzie poszczególne litery oznaczają:
IPc – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i niepodlegających odrzuceniu ofert,
CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
Zc – znaczenie/waga kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach: 100 pkt.
Uwaga:
•

Z uwagi na fakt, iż wymagania jakościowe o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy zostały
wskazane w SOPZ stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ, Zamawiający jest uprawniony
do zastosowania kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%. Dokumenty opisujące przedmiot
zamówienia są na tyle precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu
zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest
zestandaryzowany, niezależnie od tego, który z Wykonawców go wykona).
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•

•
•

XIX.
1.
XX.

Jeżeli zostanie 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 2020
r. poz. 106, z późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza
do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek
rozliczyć.
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, wynosi: 100 pkt.
Wykonawca, którego oferta uzyska największą ilość punków zostanie wezwany do złożenia
pozostałych dokumentów.
PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI

Zamawiający nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu procedury negocjacji ceny.
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp,

2.

3.
4.

5.

6.

XXI.

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni,
jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
Wykonawca, o którym mowa w pkt 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SWZ.
Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
a)
Umowy wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru
ich oferty jako najkorzystniejszej) oraz oświadczenie o realizacji zadania przez poszczególnych
wykonawców występujących wspólnie.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert
spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXII.

INFORMACJE O PROJEKTOWANYCH POSTANOWIENIACH UMOWY, TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ.
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
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w ofercie.
XXIII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony
prawnej” ustawy Pzp.
XXIV.

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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza
w Bojszowach reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, 43-220 Bojszowy, ul. Św. Jana 33,
sp_bojszowy@poczta.onet.pl , tel. (32) 218 91 22 .
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem
Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@sp_bojszowy.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określonego w niniejszej SWZ;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 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;
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; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
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−
−
−

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o 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.

XXV.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SWZ:
Załącznik nr 1 – Wzór Formularza ofertowego.
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia – zobowiązanie podmiotu o oddaniu niezbędnych zdolności i/sytuacji.
Załącznik nr 4 – SOPZ.
Załącznik nr 5 – Wzór formularza kalkulacyjnego ceny ofertowej.
Załącznik nr 6 – Projektowane postanowienia umowy.
Zamieszczone wzory oświadczeń stanowią wzory poglądowe.

1

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
2
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Numer sprawy ZP.271.1.2022

Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i siedziba Wykonawcy/ Imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres Wykonawcy
......................................
Województwo............................................................... Powiat.................................................................
Regon:......................................................................... NIP:....................................................................
Adresy Wykonawcy do porozumiewania się stron w przedmiotowym postępowaniu
- email:..........................@.........................

- adres skrzynki ePUAP:………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na realizację
zamówienia publicznego ZP.271.1.2022 w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pod nazwą:
„Zakup oleju napędowego do celów opałowych (grzewczych) dla ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej
im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach, Gminnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im.
Ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu ”

1. Oferowana cena:
Oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z SWZ za:
Łączna cena ofertowa netto

Wartość podatku VAT (23%)
zł

Łączna cena ofertowa brutto
zł

zł

Powyższa kwota wynika z załączonych dokumentów dot. obliczenia ceny ofertowej (kalkulacji cenowej).
2. Informacje dotyczące podwykonawców będących podmiotami, na których zasoby powołuje się
Wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki w postępowaniu
(jeżeli dotyczy) :
Lp.

Części zamówienia, których wykonanie zamierza się
powierzyć podwykonawcom

1.
(należy załączyć zobowiązanie tego podmiotu)
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Nazwy (firmy) podwykonawców

3.

Informacje dotyczące podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby powołuje się
Wykonawca:
Lp. Części zamówienia, których wykonanie zamierza się
Nazwy (firmy) podwykonawców
powierzyć podwykonawcom
(jeżeli są wiadome na etapie składania oferty)
1.

4. Informujemy, że Wykonawca jest (proszę zaznaczyć wstawiając odpowiednio znak „X” ) :
•

mikroprzedsiębiorstwem:

•

małym przedsiębiorstwem:

•

średnim przedsiębiorstwem:

•

jednoosobowa działalność gospodarcza:

•

osoba fizyczna nieprowadząca działalności:

•

inny rodzaj działalności:

W przypadku konsorcjum wymaganą informację należy podać w odniesieniu do lidera konsorcjum .
5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób

fizycznych,

od

których

dane

osobowe

bezpośrednio

lub

pośrednio

pozyskaliśmy

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu1.
6. Informacja dot. możliwości uzyskania oświadczeń i dokumentów.
Na podstawie § 13 ust. 2 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) wskazuję dane bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru:……………………………………………
7. Osoby uprawnione do reprezentowania (podpisywanie plików) Wykonawcy w przedmiotowym
postępowaniu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są:
(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami) ................................................................
Data……………….

……………………………………………………………….

plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

-----------------------------------1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca
nie
składa
(usunięcie
treści
oświadczenia
np.
przez
jego
wykreślenie).
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Numer sprawy ZP.271.1.2022

Załącznik Nr 2 do SWZ
Zamawiający:
Szkoła
Podstawowa
im.
Wilhelma
Gawlikowicza w Bojszowach
43-220 Bojszowy, ul. Św. Jana 33

Wykonawca:
………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup oleju napędowego do celów
opałowych (grzewczych) dla ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza
w Bojszowach, Gminnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jerzego Popiełuszki
w Świerczyńcu” oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.
2.
3.

4.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy
Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy z 13.4.2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz.835)*.
Oświadczam**, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. ……………………………...ustawy Pzp. (**należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli nie dotyczy należy skreślić).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze (jeżeli nie dotyczy należy skreślić):
…………………………………………………………………………………..
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w punkcie IV
SWZ.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
Data………………………

……………………………………………………………….
plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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**NOWE PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA LUB KONKURSU ORAZ KARA PIENIĘŻNA
JAKO SANKCJE W CELU PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA
UKRAINĘ
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – została w
dniu 15 kwietnia 2022 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 835.
Treść ustawy dostępna tutaj - https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000083501.pdfLink otwiera się w nowej
karcie
Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2
ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy lub
uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy
lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom,
oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie
prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w
konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej,
odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
26

Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z art. 7 ust. 1 ustawy będzie wykonywana
zgodnie z art. 596 ustawy Pzp.
Jako sankcję przewidziano również karę pieniężną nakładaną na osoby lub podmioty podlegające
wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie
zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie. Przy czym, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia
publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie
oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej.
Kara pieniężna nakładana będzie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w
wysokości do 20 000 000 zł.
Powyższe regulacje określone w art. 7 ust. 1-8 ustawy będą miały także zastosowanie do postępowania
zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów wyłączonych spod stosowania ustawy
Pzp, w tym do zamówień i konkursów o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.
Zgodnie z art. 22 ustawy przepisy art. 7 oraz środek sankcyjny polegający na wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia lub konkursu, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, będą miały zastosowanie
również do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych i niezakończonych
do dnia wejścia w życie ustawy, z tym że:
1. okres wykluczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, rozpocznie się nie wcześniej niż po
upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy;
2. zamawiający dostosowuje dokumentację zamówienia lub regulamin konkursu w terminie 14 dni od
dnia wejścia w życie ustawy.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 16 kwietnia 2022 r.

** tekst opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl

Data………………………

……………………………………………………………….
plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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Załącznik Nr 3 do SWZ

OŚWIADCZENIE - ZOBOWIĄZANIE
PODMIOTU O ODDANIU NIEZBĘDNYCH ZDOLNOŚCI i/lub SYTUACJI

1.

Oświadczamy, że na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych podmiot, który
reprezentuję:
……………………………………………………………………………… zobowiązuję się do udostępnienia swoich zdolności
lub sytuacji Wykonawcy …………………………………….( podać nazwę Wykonawcy). tj.:
o
o

o

Zdolności techniczne tj. …….. i będzie brał udział w realizacji zamówienia w charakterze
podwykonawcy oraz będzie realizował część zamówienia tj………………………..
Zdolności zawodowe tj. …….. i będzie brał udział w realizacji zamówienia w charakterze
podwykonawcy oraz będzie realizował część zamówienia tj………………………..
Jeżeli dotyczy – podać imię i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych czynności………..
Sytuację finansową lub ekonomiczną tj. ……….
w wysokości ….zł i będzie brał udziału w realizacji zamówienia ………..
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia pn.
…………………………………………………………………………………………………………………

2. Oświadczam, że:

5.

a) Charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem, który reprezentuję to:
……………………………………………..………….. (np. umowa cywilno –prawna, umowa o współpracy).
b) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów:…………………………………………………………………………………….
c) Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów przy wykonaniu
zamówienia:…………………………………………………………………………………………………………………………………
d) Sposób wykorzystania zdolności zawodowych podmiotu, który reprezentuję przez Wykonawcę
przy wykonaniu zamówienia będzie polegał na……………………….(np. bezpośredni udział w części
zamówienia dot.…………….. jako podwykonawstwo).
e) Udostępniona sytuacja finansowa lub ekonomiczna będzie do dyspozycji Wykonawcy
umożliwiając mu realne jego wykorzystanie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia
f) Podmiot, który reprezentuję realizuje roboty budowlane do których zdolności techniczne i/
zawodowe są niezbędne.
g) Podmiot, który reprezentuję będzie solidarnie odpowiadał z Wykonawcą któremu udostępniona
została sytuacja finansowa lub ekonomiczna za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów.
W celu udowodnienia, że ww. Wykonawca będzie dysponował zasobami mu udostępnionymi w
sposób umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, że stosunek
łączący podmiot który reprezentuję z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów mu
udostępnionych przedkładam niżej wymienione dokumenty:
…………………………….(np. umowy, poświadczenia)

Data…………………………..

……………………………………………………………….
Plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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Załącznik Nr 4 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)
1.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, o łącznej szacunkowej
ilości 110 m3, do niżej wymienionych Odbiorców końcowych:

Lp.

1.

2.

Nazwa placówki

Adres placówki

(odbiorca końcowy)

ul. Świętego Jana
33

Szkoła Podstawowa im. Wilhelma
Gawlikowicza w Bojszowach

do 60 m3

43-220 Bojszowy

Gminna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi im.
Ks. Jerzego Popiełuszki

ul. Sierpowa 38
43-220
Świerczyniec

w Świerczyńcu
2.

Przewidywane
zapotrzebowanie
na olej

do 50 m3

Dostarczany olej opałowy winien być I klasy jakości i spełniać następujące warunki jakościowe określone Polską
Normą oraz charakteryzować się następującymi parametrami:
a)

wartość opałowa nie mniej niż

42.600 kJ/kg

a)

gęstość w temp. 15°C nie większa niż

0,86 kg/dm3

b)

zawartość siarki (wagowo max)

0,10%

c)

temperatura zapłonu min.

fa56°C

Pozostałe parametry zgodne z Polską Normą - PN-C-96024: 2011.
3.

Dostawy muszą być realizowane autocysternami wyposażonymi w legalizowane dystrybutory. Świadectwo
legalizacji (potwierdzona kopia) musi być każdorazowo udostępniane na żądanie przedstawiciela odbiorcy
końcowego odbierającego dostawę oleju napędowego do celów opałowych.

4.

Objętość dostarczanego oleju napędowego do celów opałowych będzie mierzona w temperaturze
referencyjnej 15o C według wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego przy autocysternie.

5.

Realizacja dostaw będzie odbywać się na podstawie zamówień składanych pocztą elektroniczną przez osobę
upoważnioną przez odbiorcę końcowego.

6.

Przyjmowanie dostaw w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00, w czasie nie dłuższym niż 4 dni od dnia
zgłoszenia zapotrzebowania przez Odbiorcę końcowego.

7.

Do każdej dostawy należy załączyć świadectwo jakości wystawione przez producenta oleju napędowego do
celów opałowych lub jednostkę upoważnioną do wykonywania badań, zawierające co najmniej parametry
określone w pkt. 2.

8.

Odbiorca końcowy nie będzie ponosił żadnych innych kosztów, oprócz wymienionych przez Wykonawców w
złożonych ofertach.

9.
10.

11.

Przedmiot zamówienia obejmuje również transport, załadunek i rozładunek oleju opałowego.
Określone w tabeli ilości przewidywanego zapotrzebowania na olej są jedynie szacunkowe. Niewykorzystanie
ilości oleju nie będzie powodowało roszczeń ze strony Wykonawcy. Odbiorca końcowy zastrzega sobie prawo do
zmniejszenia wielkości dostaw do 30% w stosunku do ilości wskazanych w opisie zamówienia.
Zamawiający zawrze oddzielne umowy z każdym z odbiorców końcowych (Załącznik nr 6 do SWZ).
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12.

Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu, za który ponosi całkowitą
odpowiedzialność.

13.

Zapłata następować będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze
VAT, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Odbiorcę końcowego prawidłowo wypełnionej faktury.

14.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod i nazwa CPV:

Główny przedmiot: 09135100-5 – olej opałowy.
15. Wymagania stawiane wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla
przedmiotu zamówienia.
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z
ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
4) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia.
16. Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na
podstawie umowy o pracę
Zamawiający nie precyzuje wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.
17. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
18. Wymagania organizacyjne
Zamawiający nie precyzuje wymagań organizacyjnych związanych z realizacją zamówienia, które mogą obejmować m.in.
aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczególności
dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych, wymagania w zakresie
dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
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