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Tryb postępowania:  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez 

negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbiczno, 22.09.2022 r. 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

                                                                                 

                                                                                                             Dyrektor Zespołu Szkół w Zbicznie 

                                                                                                                    /-/ Urszula  Pomianowska



1. NAZWA, ADRES ORAZ INNE DANE TELEINFORMATYCZNE ZAMAWIAJACEGO  

 

Zespół Szkół w Zbicznie 

ul. Szosa Brodnicka 77  

87-305 Zbiczno 

tel./fax: 56 4939310  

NIP: 8741647325, REGON 871654193 

e-mail: szkola@zszbiczno.pl 

Strona internetowa: https://www.zszbiczno.pl/ 

ePuap: /ZSZbiczno/SkrytkaESP 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

oraz https://zszbiczno.pl/bip/zamowienia-publiczne/ 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 

1) Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, 

zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1710), zwaną w dalszej części ustawą. W sprawach nieuregulowanych 

zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy wraz z aktami 

wykonawczymi do tej ustawy, 

2) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej bez przeprowadzenia negocjacji, 

co oznacza tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy.  

3) Postępowanie prowadzone jest dla wartości zamówienia mniejszej niż próg unijny.  

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa workowanego węgla kamiennego 

sortymentu ekogroszek do Zespołu Szkół w Zbicznie. 

3.2. Parametry ekogroszku:  

1) wartość opałowa: nie mniejsza niż 24 MJ/kg 

2) zawartość popiołu: nie więcej niż 12 %, 

3) zawartość wilgoci całkowitej  < 15 %, 

4) wymiar ziarna: 5-25 mm, 

3.3. Sukcesywna dostawa dotyczy ok. 34 ton workowanego ekogroszku.  

3.4. Dostarczony ekogroszek powinien być zapakowany w workach o wadze 25 kg. Opał musi 

być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może 

zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych.. 

3.5. Ekogroszek należy dostarczać sukcesywnie do kotłowni Zamawiającego. Ze względu na 

brak możliwości składowania większej ilości węgla jednorazowa dostawa do kotłowni może 

wynosić max 10 ton workowanego ekogroszku. Wykonawca będzie dostarczać ekogroszek 

własnym środkiem transportu. 

3.6. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie na bieżąco przez Wykonawcę w trakcie trwania 

umowy, w ilościach określanych każdorazowo przez Zamawiającego. Wykonawca 

https://zszbiczno.pl/bip/zamowienia-publiczne/


zobowiązuje się dostarczać opał w terminie maksymalnie do 4 dni (w godzinach między 8:00 

a 14:00) licząc od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczać opał  od poniedziałku o piątku za wyjątkiem świąt. W przypadku 

gdy dostawa przypada na dzień wolny od pracy (sobota, niedziela lub święto) Wykonawca 

dostarczy opał w następującym  po nim pierwszym  dniu roboczym.  

3.7. Zamawiający ma prawo do wykonania badań w przypadku wątpliwości co do jakości 

dostarczonego opału. W przypadku przeprowadzenia badań, które potwierdzą przypuszczenia 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami przeprowadzonych badań. W sytuacji wystąpienia 

wad w dostarczonym przedmiocie umowy, za które jest odpowiedzialny Wykonawca, 

zobowiązany jest on do niezwłocznej wymiany opału na swój koszt. 

3.8. Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie dołączone do faktury pisemne 

potwierdzenie przyjęcia towaru dokonane przez Zamawiającego lub upoważnionego przez 

Zamawiającego pracownika wraz z dołączonym certyfikatem jakości węgla (atestem) 

wystawionym przez uprawniony podmiot, z którego będzie wynikać, że dostarczona partia 

ekogroszku spełnia wymogi jakościowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia. Brak powyższych dokumentów będzie stanowić dla Zamawiającego podstawę do 

odmowy przyjęcia danej partii. 

3.9. Realizacja przedmiotu zamówienia w maksymalnym zakresie uzależniona jest od 

bieżących potrzeb Zamawiającego i stanowi uprawnienie, z którego Zamawiający może, lecz 

nie musi skorzystać. Minimalna /gwarantowana/ wielkość przedmiotu zamówienia odpowiada 

80 % wartości przedmiotu zamówienia. Wykonawcy w takim przypadku nie będą 

przysługiwały dodatkowe roszczenia. 

3.10. Szczegółowy opis sposobu wykonywania dostaw określają projektowane postanowienia 

umowy stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.  

3.11. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):  

09111210-5 – węgiel kamienny  

 

4. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA 

OFERT CZĘŚCIOWYCH  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

 

5. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH  

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  

 

6.  INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANEGO ZAMÓWIENIA 

POLEGAJĄCEGO NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych 

dostaw, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.  

 

 

 



7. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJACY ZAWRZE 

UMOWĘ RAMOWĄ  

 

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

 

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2022 r.  

 

9. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY  

 

1) umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia publicznego zawarta zostanie z 

uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych 

zawartych w ofercie, 

2) projekt umowy na wykonanie niniejszego zamówienia został określony w załączniku nr 4 

do SWZ, 

3) w projekcie umowy Zamawiający określił inne niż istotne warunki zmian zawartej umowy, 

4) zmiana umowy wymaga dla swojej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej, 

5) przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale 

27 SWZ.  

 

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 

1) wykonawca poda łączną cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 

1 do SWZ, 

2) podana łączna cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, wynikające z projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 4 do 

SWZ) oraz opisu przedmiotu zamówienia, 

3) łączna cena ofertowa brutto stanowi iloczyn maksymalnej ilości workowanego węgla 

kamiennego sortymentu ekogroszek i ceny jednostkowej brutto, 

4) podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt Zamawiającego w 

związku z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku 

postępowania z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, 

5) cenę oferty należy podać w następujący sposób:  

- kwota netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT)  

- podatek VAT  

- kwota brutto tj. kwota netto łącznie z należnym podatkiem VAT,  

6) łącza cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego 

miejsca po przecinku). 

7) Jeżeli wybór oferty 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 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) to Wykonawca, składając ofertę (na formularzu 



oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) informuje Zamawiającego o takim fakcie, 

wskazując:  

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 

do powstania obowiązku podatkowego,  

- wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 

kwoty podatku,  

- stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie.  

8) Zamawiający informuje, że będzie dokonywał płatności w mechanizmie podzielonej 

płatności tzw. „split payment”, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, jeżeli 

Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT. 

 

11. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH 

OBCYCH  

 

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).  

 

12. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ 

 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.  

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 

formularza do komunikacji, 

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji użytkowania 

miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz Regulaminie 

ePUAP, 

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie 

ePUAP,  

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB, 

6) Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz 

innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, 

https://epuap.gov.pl/wps/portal


7) W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 

(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie 

może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem przedmiotowego 

postępowania D.26.2.2022. 

8) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: szkola@zszbiczno.pl  

9) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za 

pomocą poczty elektronicznej, na adres email wskazany w pkt 8. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).  

10) Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

13. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO 

UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

 

1) Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się 

z Wykonawcami jest Urszula Pomianowska – w sprawach dotyczących przedmiotu 

zamówienia oraz w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia publicznego,  

W dni robocze w godzinach od 8.00 do 15:00 tel. 56 49 393 10, e-mail: szkola@zszbiczno.pl  

Zastrzega się, że nie zostaną udzielone ustnie i telefonicznie istotne wyjaśnienia 

merytoryczne w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w SWZ mających wpływ na 

treść przygotowywanych ofert i ich cenę. Dla zapytań w tym zakresie obowiązuje tryb 

wyjaśnień SWZ określony w art. 284 ustawy Pzp. 

2) Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcom zgodnie z art. 284 ustawy Pzp.  

3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej 

postępowania.  

4) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami, o którym mowa 

w art. 285 ustawy Pzp., 

5) Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SWZ ze strony internetowej 

Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, 

z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam 

są wyjaśnienia treści SWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SWZ 

i będzie dla Wykonawców wiążące.  



6) Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępniona na stronie 

internetowej w miejscu publikacji SWZ. 

 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 

danych: pdf,, doc., docx., xls., xlsx., odt.. jpg. ze szczególnym wskazaniem na pdf. 

i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, 

2) wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na 

komputerze. NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (8, 10). 

Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MACOS, 

3) sposób złożenia i zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej 

na miniPortalu, 

4) do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego. 

5) 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.  

6) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 74 ust. 2 ustawy Pzp oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu 

niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane 

do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem 

tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie 

zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań 

w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 



18 ust. 3 Pzp. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny 

w ofercie (art. 18 ust. 3 w zw. z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp). 

7) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

8) do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z 

przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie 

informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.  

9) 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.  

10) w przypadku, gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla 

danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument 

pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowalnym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub elektronicznej kopii, 

poświadczonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez notariusza. 

11) Ofertę, w tym oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień 

składania ofert:  

a) nie podlega wykluczeniu (zał. nr 2 i 6 do SWZ), 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu (zał. nr 3 do SWZ), 

sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci 

elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.  

12) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę powinien być czytelny.  

13) 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), 

14) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć 

przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej 

ponownym złożeniu, 

15) 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.  

 

15. INFORMACJA NA TEMAT WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ WYKONAWCÓW O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1)  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 



sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w 

postaci elektroniczne, 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, 

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – w 

formie elektronicznej lub postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym - Załącznik nr 5 do SWZ.  

 

16. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW  

 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2) Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/ów, 

musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w 

jego imieniu podwykonawca oraz podać nazwę ewentualnych podwykonawców, jeżeli 

są już znani. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, 

stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza 

wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie 

dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt 

niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami 

własnymi tj. bez udziału podwykonawców.  

3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w 

wykonanie zamówienia (jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany jest do 

zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

 

17. PODSTAWY (PRZESŁANKI) WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, WARUNKI 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW 

DOWODOWYCH  

 

17.1. Podstawy wykluczenia: 

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

nie podlegają wykluczeniu z postepowania.  



2.  Z postępowania wyklucza się Wykonawców, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 w stosunku, do 

których zachodzi jedna lub więcej przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 

(obligatoryjne przesłanki wykluczenia) i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8 i 10 ustawy Pzp.  

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

4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający 

zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców. 

5. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 

pkt 10 ustawy Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni Zamawiającemu, 

że spełnił łącznie następujące przesłanki:  

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania 

lub Zamawiającym;  

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

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

  

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli 

uzna, że nie są wystarczające, wyklucza Wykonawcę. 

 

17.2. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o 

których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:  

1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa 

warunku w powyższym zakresie.  

2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - 

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.  

3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie określa warunku w powyższym 

zakresie.  

4) Zdolność techniczna lub zawodowa  

a) doświadczenie Wykonawcy: 



Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę węgla 

opałowego o wartości 150.000,00 zł brutto. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 

udziału w postępowaniu określony w rozdziale 17.2 SWZ, musi spełniać w całości co 

najmniej jeden z Wykonawców. 

b) dotyczy osób: 

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. 

 

17.3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych:  

 

1) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem 

najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) 

wykluczenia z postępowania wskazanych w SWZ, na podstawie art. 274 ust. 1 

ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków 

dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):  

a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. .U. z 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, zgodnie z 

wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.  

 

Uwaga 1: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

 

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

 

2) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem 

najkorzystniejszej oferty), na potwierdzenie spełniania  warunków udziału w 

postępowaniu wskazanych w SWZ, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie 

wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych 

(aktualnych na dzień ich złożenia):  

 

a) wykaz dostaw wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT


oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 

przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli  Wykonawca 

z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy – wg załącznika nr 8 do SWZ 

 

3) Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

Pzp lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on 

zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub 

dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przekazanie takich informacji 

lub dokumentów. 

4) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

 

18. PODSTAWY WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 13 

KWIETNIA 2022 R.O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE 

PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH 

OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

 

1) Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) (zwanej dalej „ustawą s.r.p.w.a.n.u”)  z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 

s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania); 

b) wykonawcę, 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 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 

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 s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania); 

c) wykonawcę, 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 ze zm.) 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 s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania). 



2) Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy 

s.r.p.w.a.n.u. 

3) W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ast. 1, Zamawiający odrzuca ofertę 

takiego Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp w związku z art. 7 

ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego. 

4) Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z art. 7 ust. 1 w/w ustawy 

jest wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych. 

5) Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty. 

6) Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy, które 

w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zmówienia publicznego lub biorą 

udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. 

7) Karę pieniężną, o której mowa powyżej, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w 

drodze decyzji, do wysokości 20 000 000 zł. 

8) W zakresie nieuregulowanym w art. 7 ust. 6 i 7 w/w ustawy do nakładania i wymierzania 

kary pieniężnej, o której mowa w art. 7 ust. 6, stosuje się przepisy działu IVa ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

9) Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art.7 ust. 6 powyższej ustawy, stanowią 

dochód budżetu państwa. 

10) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z w/w podstawy prawnej Wykonawca jest 

zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w/w zakresie 

zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Załącznik nr 6 do SWZ składa 

Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie. 

 

19. KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWCĘ Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości korzystania przez Wykonawcę z zasobów innych 

podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

 

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

 

21. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

 

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny 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. Sposób złożenia oferty opisany został w 

Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

2) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 30 września 2022 r., do godz. 10:00 

3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

4) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty tj.: 

a)  wypełniony i podpisany formularz ofertowy (sporządzony na podstawie zał. nr 1 do 

SWZ). Wymagana forma: formularz ofertowy musi być złożony w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji 

określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 

dokumencie;  

b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu (zał. nr 2 i 6 i nr 3), w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z 

plikami stanowiącymi ofertę;  

c) dokument pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę 

nie wynikaz dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za 

pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa 

obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i 

podpisania umowy. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie 

o udzielenie zamówienia Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. 

Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców, należy 

załączyć do oferty. Wymagana forma: oryginał w postaci elektronicznej podpisany 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym 

właściwym dla formy organizacyjnej, LUB elektroniczna kopia dokumentu poświadczona 

za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza;  

d) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

jeżeli dotyczy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród 

których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do 

oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

Wymagana forma: Wykonawcy składają oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym 

właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie – załącznik nr 5;  

5) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

6) Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę 

za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 

opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  



7) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

8) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.  

  

22. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

1) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, 

określonym w rozdziale 21. SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania 

ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 29.10.2022 r.  

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

związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców, o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3) Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

 

23. TERMIN OTWARCIA OFERT, CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT  

 

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2022 r. o godz. 10:15.  

2) Otwarcie odbywa się bez udziału Wykonawców. 

3)  Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez 

wskazanie pliku do odszyfrowania.  

4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5) W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

6) Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

7) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

 

 

 

 



24. INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT  

 

1) Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, w toku dokonywania oceny złożonych ofert 

Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert 

oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń.  

2) Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.  

3) Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z 

okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy. 

4) W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w 

innych przypadkach, określonych w ustawie.  

5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych wskazanych w SWZ, aktualnych na dzień 

złożenia podmiotowych środków dowodowych.  

6) Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą 

odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów 

przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które 

podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.  

7) Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu 

postępowania będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 253 ustawy.  

 

25. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT  

 

1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 

Cena – 60% = 60 pkt 

Termin płatności faktury – 40 % = 40 pkt 

 

2) Zamawiający będzie oceniał złożone oferty wg następujących kryteriów: 

 

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena oferty 60 % 

2. Termin płatności faktury 40 % 

Łącznie 100 % 

 



3) Formuła obliczania kryteriów: 

 

a) Cena – waga punktowa 60 %  

Cx = [(Cmin/Cof)] x 60 

gdzie: 

Cx – liczba punktów badanej oferty – kryterium cena, 

Cmin – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

Cof – cena oferty badanej 

b) Termin płatności faktury – waga punktowa 40 % 

Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni. 

Tx = [(Tof/Tmax)] x 40 

gdzie: 

Tx – liczba punktów badanej oferty  – kryterium termin płatności faktury, 

Tof – liczba dni terminu płatności w badanej ofercie  

Tmax – max liczba dni terminu płatności tj. 30 dni 

Łączna ilość uzyskanych punktów: 

Px = Cx + Tx  

gdzie: 

Px – łączna ilość uzyskanych punktów przez badaną ofertę, 

4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze 

wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie 

do drugiego miejsca po przecinku. 

5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o badane kryteria. 

 

26. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ  

 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej.  

 

27. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

 



1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 ustawy Pzp 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. 

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 przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.  

3) W przypadku wniesienia odwołania, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, 

Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą (zwanej dalej KIO lub Izbą) wyroku lub postanowienia kończącego 

postępowanie odwoławcze. 

4) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu 

Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z 

dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa 

nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,  

b) w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy 

regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki 

cywilnej),  

 

5) W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego w ust. 

3 niniejszego rozdziału SWZ oświadczeń lub dokumentów, oznaczać to będzie, iż 

Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. Zamawiający w takim przypadku 

postąpi zgodnie z zapisami art. 263 ustawy.  

 

28. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

29. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY  

 

1) Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy.  

2) Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.  

3) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy 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. 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. 

4) Odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy; 

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego 

obowiązany. 

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje 

Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej 

albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać 

się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie 

odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6) Terminy wnoszenia odwołań: 

a) Odwołanie wnosi się w terminie:  

-  5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w lit. a.  

 b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.  

 c) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w 

przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.  

 d) Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub 

mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach 

dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później 

niż w terminie:  

 - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

wyniku postępowania  

 - miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo Zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera 



uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo 

zamówienia z wolnej ręki.  

7) Odwołanie zawiera:  

a) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu 

oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela 

(przedstawicieli);  

b) nazwę i siedzibę Zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

zamawiającego;  

c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub 

NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego 

posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;  

d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w 

innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą 

fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, 

jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;  

e) określenie przedmiotu zamówienia;  

f) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;  

g) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie 

ustawy;  

h) zwięzłe przedstawienie zarzutów;  

i) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;  

j) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie 

odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;  

k) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;  

l) wykaz załączników.  

8) Do odwołania dołącza się:  

a)  dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;  

b) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu;  

c) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.  

9) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień 

publicznych.  

 

30. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU  

 

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 

Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za 

wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o której mowa w art. 261 ustawy).   

 



31. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI 

LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH 

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 USTAWY  

 

Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.  

 

32. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA, W TYM ZATRUDNIENIA NA 

PODSTAWIE STOSUNKU PRACY  

 

1) Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o 

których mowa w art. 95 ustawy.  

2) Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 

ust. 2 pkt 2 ustawy. 

3) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94.  

 

 

33. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH ODOBOWYCH – RODO  

 

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

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

danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 

04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół w Zbicznie 

z siedzibą ul. Szosa Brodnicka 77, 87-305 Zbiczno; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół w Zbicznie jest Pan Marcjan 

Biegaj, e-mail: iodzs@zbiczno.pl; 

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

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup 

oraz sukcesywna dostawa ekogroszku do Zespołu Szkół w Zbicznie”. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

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

1 ustawy Pzp; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

postepowania o udzielenie zamówienia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;  

 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; 

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

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  



 posiada Pani/Pan:  

             - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  

             - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,  

 - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,  

            - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy   

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO,  

 nie przysługuje Pani/Panu:  

            - prawo do usunięcia danych osobowych,  

            - prawo do przenoszenia danych osobowych, ,  

            - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze.  

 

* Wyjaśnienie: 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. 18  

 

** Wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

37.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

1) Załącznik nr 1 do SWZ– Formularz Oferty, 

2)  Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

3) Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

4) Załącznik nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy, 

5) Załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie, 

6) Załącznik nr 6 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

składane na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

7) Załącznik nr 7 do SWZ – oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, 

8) Załącznik nr 8 do SWZ – wykaz dostaw. 

 

 

 

 

 

 

 


