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Zamawiający:          Dusznicki Zakład Komunalny  

   w Dusznikach-Zdroju Sp. z o.o. 

   ul. J. Słowackiego 32a 

   57-340 Duszniki-Zdrój 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o 

wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi  art. 3 ustawy 

z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), 

zwaną dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp” 

 

Nazwa zamówienia: 

„Dostawa oleju napędowego DIESEL oraz oleju opałowego do siedziby zamawiającego” 

Znak postępowania: 1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach-Zdroju Sp. z o.o. 

ul. J. Słowackiego 32a 

57-340 Duszniki-Zdrój 

REGON: 022038563, NIP: 8831854192 

 

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:00-15:00 

Adres poczty elektronicznej: dzk@duszniki.pl  

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

Na tej stronie udostępniona będzie SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

 

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

przedmiotowego postępowania 1/2022 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w trybie podstawowym o jakim 

stanowi art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

4. Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki 

które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 

przyznane. 

5. Zgodnie z art. 256 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, przed 

upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania 

jest nieuzasadnione. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

Przedmiotem zamówienia jest  

 

1) Dostawa oleju napędowego DIESEL do siedziby zamawiającego w ilości 95.000 litrów. 

Zamawiający posiada zbiornik na olej napędowy o pojemności 3.500 litrów, dlatego jednorazowa ilość 

dostarczanego oleju wynosić będzie ok 3000 litrów.  

2) Dostawa oleju opałowego do siedziby zamawiającego w ilości 8.000 litrów w dwóch dostawach po 

ok. 4000 litrów każda.  

3) Dostawy oleju napędowego DIESEL i oleju opałowego odbywać się będą specjalistycznymi 

autocysternami o odpowiedniej pojemności, zaopatrzonymi w pompę umożliwiającą tłoczenie oleju na 

wysokość 4,0m oraz posiadające ważne cechy legalizacyjne urządzenia wydawcze – Instalację 

pomiarową przewoźną do wydawania paliw ciekłych, wskazującą dokładną ilość wydanego oleju w 

warunkach pomiarowych, tj. w temperaturze rzeczywistej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny 

odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, 

oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli 

metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2008 r. nr 4 poz. 23). 

4) Urządzenia te powinny posiadać ważne świadectwo legalizacji wydane przez stosowny Urząd 

Miar. Rozliczenie ilości paliwa w temperaturze referencyjnej +15 oC nastąpi zgodnie z Polską Normą 

PN-ISO 91-1; 

5) Termin dostaw oraz ilość oleju napędowego DIESEL oraz oleju opałowego uzgadniana będzie 

telefonicznie z wyprzedzeniem 2 dni; 

6) Właściwości fizykochemiczne oleju napędowego DIESEL: 
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1 Stan fizyczny ciecz 

2 Barwa jasnożółta 

3 Zapach charakterystyczny 

4 Temperatura krzepnięcia w okresie (letnim) temperatur dodatnich -5°C 

5 Temperatura krzepnięcia w okresie (zimowym) temperatur ujemnych -35°C 

6 Zakres temperatur wrzenia 180 - 400°C 

7 Temperatura zapłonu >56°C 

8 Temperatura samozapłonu >250°C 

9 Granice wybuchowości Od 1,3% do 6,0 % 

(V/V) 

10 Rozpuszczalność w wodzie nie rozpuszcza się 

11 Gęstość w temp. 800-845 kg/m³ 

 

7) Średnie właściwości fizykochemiczne oleju opałowego: 

 

1 Gęstość w temp. 15°C  g/cm³   0,83  

2 Lepkość kinematyczna w temp 20°C  mm²/s  3,5  

3 Temperatura zapłonu  ° C  60  

4 Temperatura płynięcia  ° C -30  

5 Zawartość wody mg/kg 55  

6 Zawartość siarki  % m/m 0,07  

7 Skład frakcyjny:  

do temp 250°C, destyluje  

do temp 350°C, destyluje  

 

% V/V 35  

% V/V 95  

8 Wartość opałowa  MJ/kg 42,8  

9 Zawartość znacznika mg/l 9  

10 Zawartość barwnika  mg/l 9,4  

 
 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
09134100-8 Olej napędowy 

09135100-5 Olej opałowy 

 

 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający podzielił zamówienie na dwa zadania: 

- zadanie nr 1- Dostawa oleju napędowego DIESEL do siedziby zamawiającego w ilości 95.000 litrów. 

- zadanie nr 2 - Dostawa oleju opałowego do siedziby zamawiającego w ilości 8.000 litrów. 

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej. 



5. Pozostałe wymagania Zamawiającego oraz istotne postanowienia umowy zwiera załącznik do SWZ (Załącznik 

nr 6 -wzór umowy). 

6. Ilości określone przez Zamawiającego w pkt 3. stanowią ilości szacunkowe. Rzeczywista wielkość zamówienia 

może ulec zmianie o +/- 10%. 

 

7. Podwykonawstwo 
7.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 

7.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

7.3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile  

są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 

określonych w poniższym pkt 2 oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 

którakolwiek z okoliczności wskazanych w:  

1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
Art.  108.  [Przesłanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawców z postępowania] 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 

258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c)  o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 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 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych   
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 oraz z 2020 r. poz. 2023), 

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) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 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; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 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; 

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. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,  którzy spełniają warunki dotyczące: 

4.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunku w wyżej 

wymienionym zakresie. 



4.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów: zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada 

aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (zgodnie 

z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne tj. Dz. U. 2021.716 t.j. z dnia 2021.04.19). 

4.3.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

- w przypadku jeżeli wykonawca składa ofertę na zadanie 1 (olej napędowy): Zamawiający uzna warunek za 

spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia 

nie niższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy zł). 

- w przypadku jeżeli wykonawca składa ofertę na zadanie 2 (olej opałowy): Zamawiający uzna warunek za 

spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia 

nie niższą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy zł). 

 

4.4. Zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.  

 

5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu 

do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez 

Wykonawców (jeżeli dotyczy). 

6. 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 może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

 

VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 
1. Do oferty  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1 stanowią dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich 

złożenia. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 

1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 

lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik 

nr 4 do SWZ; 

2) aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (zgodnie z 

ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne tj. Dz. U. 2021.716 t.j. z dnia 2021.04.19). 

3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 

ubezpieczenia; 

4) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 5 do SWZ. 

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli można je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca 

wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych 

środków. 

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 

posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 



7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez 

Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy 

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

lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie. 

VII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi 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 

zamówienie publiczne, do realizacji którego 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 (Załącznik nr 3). 

3.1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te 

zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) 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. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

5. 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 żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

6. 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. 
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SWZ, 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. 

 

VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (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 przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa 

w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 

wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi (w zależności od tego co jest przedmiotem postępowania) 

wykonają poszczególni Wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, jeśli są wymagane, 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 



 

 

IX. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA SWZ 
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub 

oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się 

środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

2. Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest platforma dostępna pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/  zwana dalej Platformą. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, 

w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w  

formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. xls. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VI ust. 1 

niniejszej SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dokument z podpisem 

kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
4. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip lub 

7Z.  

5.  Ofertę oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania składa się poprzez Platformę, w 

wierszu oznaczonym tytułem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.  

 

6. Zasady korzystania z Platformy służącej do obsługi postępowania 
6.1.  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”. 

6.2. 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). 

6.3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

6.4.  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. 

6.5. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej 

opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

 

 

7. Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w katalogu formatów wskazanych w załączniku  

nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r.  poz. 2247).   

8.  Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

1) w kwestiach formalnych – Małgorzata Kurpisz 

2) w kwestiach merytorycznych – Justyna Kubacka , e-mail: justyna.kubacka@duszniki.pl  

9. Jednocześnie Zamawiający informuje, że porozumiewanie się - zarówno z Zamawiającym, jak i z osobami 

uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - jest dopuszczalne jedynie w formie wskazanej w 

niniejszym rozdziale SWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z 

nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego  z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

11. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie 

później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

12. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w punkcie 12, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami 

niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:justyna.kubacka@duszniki.pl


nie wpłynął w terminie, o którym mowa w punkcie 11, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ 

oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

13. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w punkcie 12, nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

15. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania,  

za pośrednictwem Platformy. 

16. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną 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/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres 

skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI punkcie 1 SWZ, z uwzględnieniem zapisów Rozdziału VII.7 i 

Rozdziału VIII.2 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ), 

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VII.3 (załącznik nr 3) (jeżeli dotyczy), 

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), 

4) dowód wniesienia wadium (jeżeli jest wymagane). 

 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 

Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W kwestiach nieuregulowanych w 

niniejszym punkcie zastosowanie mają przepisy §13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 

30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy 

zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz 

opisu kolumn i wierszy. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (dokument z podpisem 

kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
7. Wykonawca składa ofertę z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy w sposób określony 

instrukcją stanowiącą załącznik do SWZ. 

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna, a Wykonawca 

pokrywa wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem. 

9. Wykonawca może zastrzec w ofercie (np. oświadczeniem zawartym w „Formularzu oferty”), iż Zamawiający nie 

będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.), pod warunkiem 

jednak, że równocześnie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ww. 

oświadczenie powinno być podpisane przez właściwą osobę zgodnie 

z zasadami reprezentacji. 

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” lub klauzulą podobnej treści, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów 

określonych jako tajne. 

Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na 

podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych 

informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 



W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, 

zaś Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą 

przedsiębiorstwa. 

Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 

art. 224 ustawy Pzp, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało 

prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za 

skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać 

złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert zgodnie z Instrukcją. Za skutecznie złożoną zmianę lub 

wycofanie oferty Zamawiający uzna tylko tą, która została złożona zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem 

mailowym przywołanym w punkcie 7. 

11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:  

- w przypadku jeżeli składa ofertę na zadanie 1 (olej napędowy): 4.000,00 zł (cztery tysiące zł). 

- w przypadku jeżeli składa ofertę na zadanie 2 (olej opałowy): 400,00 zł (czterysta zł). 

- w przypadku jeżeli składa oferty częściowe na zadanie 1 oraz na zadanie 2: 4.400,00 zł (cztery tysiące czterysta 

zł) 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

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

 1) pieniądzu; 

 2) gwarancjach bankowych; 

 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

 4) 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 (Dz. U. z 2020 r. poz.  299). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 

B.S. KŁODZKO ODDZIAŁ DUSZNIKI ZDRÓJ 

36 9523 0001 2000 8026 2000 0001 

W tytule przelewu należy wskazać nr postępowania: 1/2022 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w 

postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

5.1 musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę 

określone w ustawie Pzp; 

5.2 z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 

5.3 powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego; 

5.4 termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania  ofertą (z 

zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert, a gwarant/ poręczyciel miał 

obowiązek wypłacenia Zamawiającemu kwoty wadium, o ile tylko przesłanka  zatrzymania wadium zaistnieje w 

okresie związania ofertą); 

5.5 w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 

5.6 beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający; 

5.7 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp.), 

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.  zobowiązanych z tytułu 

poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia lub 

aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum). 

6. Złożenie wadium w innej formie niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą. Wadium w 

formie innej niż pieniężna musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu. 

7. W przypadku wadium wnoszonego w formie poręczenia Zamawiający wymaga, aby poręczenie miało charakter 

solidarny. 



8. W przypadku dokonywania przez Wykonawcę wpłaty wadium na rachunek Zamawiającego za pośrednictwem 

systemów płatności internetowych pośredniczących w dokonywanych transakcjach bankowych w celu 

prawidłowego wniesienia wadium zaleca się w tytule przelewu wskazanie osoby/ nazwy firmy dokonującej wpłaty 

wadium oraz jej adresu. 

9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma 

wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o 

którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp  zostanie odrzucona. 

10. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp. 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.04.2022r. 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. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

 

XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę netto, brutto oraz stawkę podatku VAT za całość zamówienia. 

2. Jako podstawę do określenia ceny brutto oferty 1 litra oleju napędowego diesel oraz ceny brutto oferty 1 litra 

oleju opałowego należy przyjąć ceny netto za jeden litr wyrażone w złotych polskich (zaokrąglone do pełnych 

groszy)   zamieszczone   w   oficjalnym   cenniku   hurtowym   paliw   obowiązującym   na   dzień    

21.03.2022r., opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej producenta oferowanego oleju napędowego diesel 

oraz oleju opałowego +/- marże Dostawcy za 1 litr wyrażone w złotych polskich (zaokrąglone do pełnych groszy) 

oraz naliczone 23% podatku Vat.  

Marże Dostawcy za 1 litr oleju napędowego diesel oraz 1 litr oleju opałowego muszą być podane kwotowo w 

złotych polskich i są stałe przez cały okres realizacji zamówienia, zawierają wszelkie koszty związane z 

realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, wyładunku, oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji 

przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i umową.  

Przy ustalaniu ww. cen należy przyjąć temperaturę referencyjną + 15°C. Cena musi być wyrażona w złotych 

polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Ceny te (ceny brutto) będą brane pod uwagę przez 

komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Ceny ofertowe  należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Ceny ofertowe zostaną podane przez Wykonawcę w walucie polskiej. 

 

 

XIV. SPOSÓB  I  TERMIN SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT 
1.  Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy  Zakupowej  do dnia 22.03.2022r. do godz. 11.00. 

2. Uwaga! O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego wysłania oferty a nie czas rozpoczęcia jej 

wprowadzenia. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2022r. o godz. 11.15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o 

kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 

5.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

5.2 cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

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

OCENY OFERT 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 

l.p Kryterium Waga 
*
 



. 

1. Cena (C) 90% =90,00 pkt 

2. Termin płatności (T) 10%=10,00 pkt 

* wg zasady 1% = 1 pkt 

2. Liczbę punktów (P), jaka zostanie przyznana ofercie, stanowi obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku suma punktów uzyskanych w każdym kryterium oceny ofert: 

Zasady oceny ofert w kryterium Cena (C)- waga 60%: 

 

                        cena najniższa brutto* 

 

C = ------------------------------------------------   x 90 pkt x 90% 

                            

                  cena oferty ocenianej brutto 

 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

 

Zasady oceny ofert w kryterium Termin płatności (G)- waga 10%: 

 

Termin płatności (T) – waga 10 w tym: 

a) za deklarowany termin płatności faktury do 21 dni Wykonawca otrzyma 5 pkt. 

b) za deklarowany termin płatności faktury od 22 dni do 30 dni Wykonawca otrzyma10 pkt. 

Uwaga! 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w oparciu o podane kryteria w sumie uzyska największą 

ilość punktów. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

3. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. 

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej 

oferty (zgodnie z art. 223 ustawy Pzp),  w tym zaoferowanej ceny (zgodnie z art. 224 ustawy Pzp). 

6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe                                       

(z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty z niniejszą SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o 

tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryteria oceny ofert. 

. 

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono 

tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem 

umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w Rozdziale XVII 

SWZ (jeżeli jego wniesienie jest wymagane). 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 



6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli 

było wymagane), Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w 

postępowaniu Wykonawców. 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w projekcie umowy (Projektowanych Postanowieniach Umowy), stanowiącym Załącznik nr 6 do 

SWZ. 

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

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 

uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projektowanych Postanowieniach Umowy, 

stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia 

o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w 

art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w punkcie 1 i 2 są odwołanie oraz skarga do sądu. 

4. Szczegółowe zapisy odnośnie środków ochrony prawnej są zawarte w dziale IX ustawy Pzp. 

 

XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

informuje się, że: 

 

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

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") 

informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dusznicki Zakład Komunalny Sp. z o.o w 

Dusznikach-Zdroju ul. Słowackiego 32 A, 57-340 Duszniki-Zdrój., ul. Słowackiego 32 A, 57-340 

Duszniki-Zdrój, e-mail: dzk@duszniki.pl , telefon: (74) 862 76 20. 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail:  iod.dzk@duszniki.pl . 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. 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; 

mailto:dzk@duszniki.pl
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6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w 

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego 

wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (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); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 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); 

d) 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: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) 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;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi 

jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

XXI. INFORMACJE DODATKOWE 
1. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania przed upływem terminu składania 

ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

3.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o 

których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

 
XXII. Informacja na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 

1.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:  

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi 

sprawdzić prawidłowość tych danych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając 

w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane 

dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

art. 22 ust. 1 - ust. 4 rozporządzenia 2016/679 



1.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.  

2.  Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja: 

a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą,  

a administratorem; 

b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje 

właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub  

c) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. 

3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a) i c), administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i 

prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony 

administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji. 

4.  Decyzje, o których mowa w ust. 2, nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa 

w art. 9 ust. 1, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie 

uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą. 

art. 46 rozporządzenia 2016/679 

1.  W razie braku decyzji na mocy art. 45 ust. 3 administrator lub podmiot przetwarzający mogą przekazać dane osobowe do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie, gdy zapewnią odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem, 

że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. 

2.  Odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, można zapewnić - bez konieczności uzyskania specjalnego 

zezwolenia ze strony organu nadzorczego - za pomocą: 

a) prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi; 

b) wiążących reguł korporacyjnych zgodnie z art. 47; 

c) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 

93 ust. 2; 

d) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2; 

e) zatwierdzonego kodeksu postępowania zgodnie z art. 40 wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami 

administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w 

odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą; lub 

f) zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji zgodnie z art. 42 wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami 

administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w 

odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą. 

3.  Pod warunkiem uzyskania zezwolenia właściwego organu nadzorczego odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w 

ust. 1, można także zapewnić w szczególności za pomocą: 

a) klauzul umownych między administratorem lub podmiotem przetwarzającym a administratorem, podmiotem 

przetwarzającym lub odbiorcą danych osobowych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej; lub 

b) postanowień uzgodnień administracyjnych między organami lub podmiotami publicznymi, w których przewidziane będą 

egzekwowalne i skuteczne prawa osób, których dane dotyczą. 

4.  W przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, organ nadzorczy stosuje mechanizm spójności, o którym 

mowa w art. 63. 

5.  Zezwolenia wydane przez państwo członkowskie lub organ nadzorczy na podstawie art. 26 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE 

zachowują ważność do czasu ich zmiany, zastąpienia lub uchylenia w razie potrzeby przez ten organ. Decyzje przyjęte przez 

Komisję na mocy art. 26 ust. 4 dyrektywy 95/46/WE pozostają w mocy do czasu ich zmiany, zastąpienia lub uchylenia w razie 

potrzeby decyzją Komisji przyjętą zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu. 

art. 21 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 

1.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną 

sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania 

na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on 

istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, 

której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 



Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wzór) 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące aktualności informacji 

Załącznik nr 6 – Projekt umowy 

Załącznik nr 7 – Instrukcja użytkowania miniPortalu 

 

 

 

 

         Zatwierdzam: 

 

       ……………...……………………...……..…… 
        (Kierownik Zamawiającego 
        lub osoba przez niego upoważniona) 

 

 

 


