
Gmina Kamienica 
34- 608 Kamienica 420 

 
Znak sprawy: ZP.271.9.2021 

Kamienica, dn. 06.12.2021 r. 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie art. 275 pkt 1)  
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówieo Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) (wariant I – brak 
negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy pzp) 
 

Nazwa zamówienia:  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W 2022 ROKU 

 
o szacunkowej wartości zamówienia powyżej kwoty 130 000 zł. oraz poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 

ustawy z 11 września 2019. Prawo Zamówieo Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa Zamawiającego:   Gmina Kamienica 
Regon:     491892274 
NIP:      7371193876 
Adres zamawiającego:   Kamienica 420  
Kod Miejscowośd:    34-608 Kamienica 
Telefon:     183323004, 183323025 
Faks:      183323051 
Adres strony internetowej:   https://bip.malopolska.pl/ugkamienica , www.kamienica.net.pl 
Adres poczty elektronicznej:  gmina@kamienica.org.pl, przetargi@gminakamienica.pl  
Godziny urzędowania:   7:30 do 15:30 
 
Zamawiający Gmina Kamienica działa w niniejszym postępowaniu w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp w 
imieniu własnym i na rzecz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Kamienica: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1 Pułku Strzelców Podhalaoskich AK w Szczawie, 34 – 607 Szczawa 167  

2) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu,  Zalesie 265, 34 – 608 Kamienica  

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, 

o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

2.2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i dystrybucja gazu do budynków Gminy Kamienica w Kamienicy i dwóch 
jednostek organizacyjnych Gminy Kamienica. 

Wspólny Słownik Zamówieo: 09135100-5 - Olej opałowy, 60100000-9- Usługi w zakresie transportu lądowego  
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w roku 2022 wg zapotrzebowania oleju opałowego lekkiego 
typu EKOTERM PLUS (lub innego oleju opałowego lekkiego o parametrach równoważnych)  na potrzeby 
Zamawiającego do następujących budynków: 
1) Gmina Kamienica: 
Ośrodek Zdrowia w Kamienicy, Kamienica 403, 34 – 608 Kamienica 
Remiza OSP w Kamienicy, Kamienica 426, 34 – 608 Kamienica 
Remiza OSP w Szczawie, Szczawa 406, 34 – 607 Szczawa   
2) Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1 Pułku Strzelców Podhalaoskich AK w Szczawie, 34 – 607 Szczawa 167  

3)  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu,  Zalesie 265, 34 – 608 Kamienica  

 
2. Przewidywana ilośd oleju opałowego wynosi:   

1) dla Gminy Kamienica ok. 40 000 litrów 

2) dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie ok. 20 000 litrów 

3) dla Szkoły Podstawowej w Zalesiu ok.  19 000  litrów 

3. Olej opałowy lekki musi się charakteryzowad następującymi parametrami: 
- gęstośd w temperaturze 15 st.C nie wyższa niż 0,860 g/ml; 
-  temperatura zapłonu  nie niższa niż 56 st.C; 
-  lepkośd kinetyczna w temperaturze 20 st.C nie większa niż 6,00 mm2/; 
-  zawartośd siarki nie więcej niż 0,10 % m/m; 
- pozostałośd po spopieleniu nie większa niż 0,3 % m/m; 
- zawartośd wody nie większa niż 200 mg/kg; 
- wartośd opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg; 
- temperatura płynięcia nie wyższa niż - 20 st.C. 
 
4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku mniejszego zapotrzebowania z przyczyn od niego  
niezależnych (np. łagodna zima) nie jest zobowiązany wykupid całości zamówienia.  

https://bip.malopolska.pl/ugkamienica
http://www.kamienica.net.pl/
mailto:gmina@kamienica.org.pl
mailto:przetargi@gminakamienica.pl
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5.  Maksymalna pojemnośd zbiornika olejowego na obiekcie dostawy 5 tyś. litrów 
- Ze względu na teren i plac manewrowy maksymalna dostawa w ilości do15 tyś. litrów 
- Wyładunek paliwa - samociekiem (przez liczydło) odbywa się przez układ pompowy do zbiorników usytuowanych 
poniżej terenu. 
- Długośd węża spustowego ok. 10 metrów. 
- Koszty transportu dostawy i rozładunku ponosi dostawca. 
 
6. Podstawą do wystawienia faktury będzie ilośd dostarczonego oleju opałowego w temperaturze 15 st. C wg 
przyjęcia przez Zamawiającego z uwzględnieniem normatywnych ubytków (np. wg wskazao zalegalizowanego układu 
pomiarowego z kompensacją do 15 st. C przy autocysternie). 
 
7. Zaleca się aby wykonawca zapoznał się z terenem dostawy. 
 
8. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeo o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających 
z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (wraz z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie 
oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa. Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą 
składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyd 
Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeo.  
9. Dostawa oleju  opałowego lekkiego będzie się odbywała na podstawie umów zawartych odrębnie przez 

poszczególnych wspólnych Zamawiających. 

 

3.2 Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert 

częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

Powody niedokonania podziału zamówienia na części: nie dokonano podziału zamówienia na części, gdzie częścią 

mogłaby byd dostawa oleju opałowego do budynków należących do Gminy Kamienica czy danej jednostki 

organizacyjnej, ponieważ taki podział zamówienia na części nie niósłby za sobą żadnych korzyści ekonomicznych dla 

Zamawiających oraz nie wpłynąłby na jakośd wykonywanego zamówienia. 

3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

3.4 Miejsce realizacji:  

1) Ośrodek Zdrowia w Kamienicy, Kamienica 403, 34 – 608 Kamienica 

2) Remiza OSP w Kamienicy, Kamienica 426, 34 – 608 Kamienica 

3) Remiza OSP w Szczawie, Szczawa 406, 34 – 607 Szczawa   

4) Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1 Pułku Strzelców Podhalaoskich AK w Szczawie, 34 – 607 Szczawa 167  

5) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu,  Zalesie 265, 34 – 608 Kamienica  

 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 

USTAWY PZP. 

4.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówieo, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 
 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia:   do 31.12.2022 roku. 

 

6. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 

określonych w pkt 7 SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ. 

2. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 
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1 Zdolnośd do występowania w obrocie gospodarczym 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 

1) aktualną koncesję zezwalającą na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

 

3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

4 Zdolnośd techniczna lub zawodowa 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 dostawę 
(obejmującą również dostawy sukcesywne) oleju opałowego o wartości min. 100 000 zł brutto.  

6.3 W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty w celu potwierdzenie spełniania warunku udziału w 

postępowaniu zawierają dane w innych walutach niż w złotych polskich, Zamawiający w celu oceny ofert dokona 

przeliczenia waluty na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów 

średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzieo zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, a jeżeli 

w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego 

przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówieo Publicznych. 

6.4 Oceniając zdolnośd techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznad, że 

Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze Wykonawcy może mied negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

7.1 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

7.2 Zamawiający, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłośd, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalnośd gospodarcza jest zawieszona albo 

znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury. 

7.3 Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp. 

7.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 

1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy 

Pzp. 

7.5 Zamawiający oceni, 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, wykluczy 

Wykonawcę. 

7.6 Zamawiający może wykluczyd Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
8 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH 

8.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegad na zdolnościach technicznych lub 

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

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Pzp. 
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8.2 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 11.2 ppkt 1 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 – wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. 

8.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, zobowiązany jest 

złożyd wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

8.4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, musi potwierdzad, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 

zasobów oraz określad w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

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

te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.  

8.5 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne 

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

warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

które zostały przewidziane względem Wykonawcy w pkt 7 niniejszej SWZ. 

8.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego 

zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajdą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

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

warunki udziału w postępowaniu. 

8.7 Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert, powoływad 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. 

8.8 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadao zgodnie z art. 

60 i art. 121 ustawy Pzp. 

9 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYD WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

PODWYKONAWCOM 

9.1 Wykonawca może powierzyd wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.  

9.2 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w Formularzu oferty w pkt 14, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyd Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już 

znani. 

9.3 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 

10 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

10.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad 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. Do oferty należy dołączyd 

odpowiednie pełnomocnictwo. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. W 

przypadku spółki cywilnej, jeśli z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania, Wykonawcy mogą załączyd do 

oferty umowę spółki cywilnej.  

10.2 Pełnomocnictwo należy dołączyd do oferty i powinno ono zawierad w szczególności wskazanie: 

1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy; 

2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 

3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego  umocowania. 
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10.3  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może 

podlegad wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6 SWZ. 

10.4  Warunek dotyczących uprawnieo do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

którym mowa w pkt 6.2. ppkt 2 SWZ, jest spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.   

10.5  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 

11.2. ppkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 

2 do SWZ. 

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

wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. 

10.7  Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

 

11 INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 

11.1 Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie 

braku podstaw wykluczenia. 

11.2 Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyd: 

1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. 

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczania oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzieo składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 

przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z 

wykonawców na zasadach określonych w pkt 10.5 SWZ. 

2) 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 – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ – dotyczy Wykonawcy, który 

polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w pkt 8.2 SWZ. 

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji danego zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy 

środek dowodowy – dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby 

na zasadach na zasadach określonych w pkt 8.3 SWZ.  

4) Oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia na zasadach określonych w pkt 10.6 SWZ. 

5) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, ze osoba działająca w imieniu 

Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 

6) Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

11.3 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 11.2 ppkt 5 SWZ, jeżeli 

zamawiający może je uzyskad za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał 

dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
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11.4 Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 

dokumentów, o których mowa w pkt 11.2 ppkt 5 SWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub 

innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

11.5 Zapis w pkt 11.4 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

11.6 Zapis w pkt 11.2 ppkt 5, pkt 11.3 oraz pkt 11.4 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.   

11.7 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

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

złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

11.8 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących 

podmiotowych środków dowodowych: 

1) UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE 

WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) Aktualną koncesję zezwalającą na obrót paliwami wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

2) ZDOLNOŚD TECHNICZNA LUB ZAWODOWA: 

a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeo powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeo 

powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 

w stanie uzyskad tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeo powtarzających się 

lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny byd wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

Okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa 

termin składania ofert. 

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi 

Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten 

bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeo powtarzających się lub ciągłych, w których 

wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.  

Wzór wykazu dostaw Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej wraz z 

wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.  

11.9 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwad Wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzieo ich złożenia. 

11.10 Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są 

już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwad Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich 

lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzieo ich złożenia. 

11.11 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskad 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 pkt 11.2 ppkt 1 SWZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków.  

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

posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowośd i aktualnośd. 

11.13 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

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

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(118)&cm=DOCUMENT
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12 INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE 

KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 

ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

12.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, a także za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl. 

12.2 Wykonawca zamierzający wziąd udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadad 
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. 
12.3 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeo oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 
korzystania z systemu miniPortal oraz Regulaminu ePUAP.  
12.4 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
12.5 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomieo, dokumentów elektronicznych, oświadczeo lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeo oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
12.6 Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na 
Liście wszystkich postępowao na miniPortalu.  
12.7  Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 
12.8 Ilekrod w niniejszej SWZ jest mowa o: 

a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumied podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz. U. 2021 r. poz. 670); 
b) podpisie osobistym – należy przez to rozumied podpis, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 
2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz. U. 2020 r. poz. 332 ze zm.). 

12.9    Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywad kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w formacie PAdES; 
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywad kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym w formacie XAdES; 
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego). 

12.10 Zamawiający nie przewiduje komunikacji z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust.1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.  

12.11 Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami w zakresie formalnym  
i merytorycznym  Dominika Kuziel, tel. 183323004 wew. 35, e- mail: przetargi@gminakamienica.pl 

12.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

 
13. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEO TREŚCI SWZ 
13.1.Wykonawca może zwrócid się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przekazanym za 
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) https://miniportal.uzp.gov.pl/, a także za pomocą 
poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl 
13.2. Zamawiający udzieli wyjaśnieo niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 
upływem terminu składania ofert. 
13.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej, 
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnieo SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 
13.4 Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
13.5 Treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:przetargi@gminakamienica.pl
mailto:przetargi@gminakamienica.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:przetargi@gminakamienica.pl
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13.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienid treśd SWZ. 
Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
 
14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
14.1 Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.  
 
15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
15.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia: 08-01-2022 r. 
15.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
15.3 W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, 
Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  
15.4 Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 
16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
16.1 Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę. 
16.2 Treśd oferty musi byd zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SWZ. 
16.3 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory, powinny byd 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 
16.4 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częśd załącznikami (określonymi w pkt 11.2 SWZ)  musi byd 
sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
16.5 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli Wykonawca: 
a) wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą byd one udostępniane; 
b) wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 
16.6 Opis sposobu przygotowania oferty składanej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej: 

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

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty 

przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców  na miniPortalu.  

2) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienid lub wycofad ofertę za  pośrednictwem 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na 

miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty  i ponowne jej złożenie.  

3) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonad zmiany ani wycofad złożonej 

oferty  

16.7 W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania (np. pełnomocnictwo) zostały wystawione przez upoważnione podmioty: 

1) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument; 
2) jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym 
zgodnośd cyfrowego odwzorowania z dokumentami w postaci papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentami w postaci papierowej, dokonuje 
notariusz lub: 

a) w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania (np. pełnomocnictwo) – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy; 
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b) w przypadku innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy. 

16.8 Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.2 SWZ, zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, które nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty oraz wymagane 
pełnomocnictwa: 

1) Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

2) gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 

Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodnośd cyfrowego 

odwzorowania z dokumentami w postaci papierowej.   

16.9 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentami w postaci papierowej, dokonuje notariusz 

lub: 

a) w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostepniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

b) w przypadku oświadczenia, o którym mowa w pkt 11.6 SWZ, zobowiązania podmiotu udostepniającego 

zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

c) w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca. 

16.10 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty 
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
17.  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

17.1 Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyd za pośrednictwem miniPortalu w terminie do dnia 10.12.2021 do 
godz. 10:00. 
17.2 Szczegółowy sposób złożenia oferty został określony w pkt 16.6 SWZ. 
 
18. TERMIN OTWARCIA OFERT 

18.1 Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Kamienica, 
Kamienica 420, 34-608 Kamienica,   Pokój nr 18 (sala konferencyjna)  w dniu 10.12.2021 r. o godz. 10:30, poprzez 
użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie 
ofert za pomocą klucza prywatnego. 

18.2 W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 
powyżej, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 
18.3 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 
18.4 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia. 
18.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 
albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2) cenach zawartych w ofertach. 

 
19. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
19.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi byd podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem 
należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
 19.2. Cena podana w ofercie winna obejmowad wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia 
oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 
19.3. Cena może byd tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
19.4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
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19.5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawid w „Formularzu ofertowym" stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
19.6 Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. (t.j.  
Dz. U. z 2013 r. poz. 385. )  jest całkowita wartośd jaką Zamawiający zapłaci za przedmiot zamówienia, 
uwzględniająca wszelkie narzuty. 
19.7 Cena całkowita podana przez wykonawcę nie będzie, podczas wykonywania umowy, podlegała waloryzacji, 
stosownie do postanowieo zawartych w treści umowy. 
19.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
19.9 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza rozliczania w walutach obcych. 
19.10 Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest w pkt 2 Formularza oferty: 

1) poinformowad Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego; 
2) wskazad nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 
obowiązku podatkowego; 
3) wskazad wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 
podatku; 
4) wskazad stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie. 

19.11 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
20. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
20.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosowad będzie niżej podane kryterium: 
Cena (marża lub opust brutto za 1 litr oleju opałowego) – 60%  

Termin dostawy oleju opałowego – 40% 

20.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 20.1 kryterium będą liczone według następujących wzorów: 
1) Ocena punktowa oferty za kryterium ceny (C) będzie wyliczana wg wzoru: 

                |W
min

| + 1  

C = ----------------------------------  x 60 pkt x 100% 

               |W
min

| + 1 + |W
min 

- W
b
|  

 

W
min

 – oferta najkorzystniejsza 

W
b – oferta badana 

Uwaga: maksymalna ilośd punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,00 pkt. 

2) Termin dostawy oleju opałowego – 40% (maksymalnie 5 dni) 

Opis sposobu obliczenia punktów: 
a) wykonawca otrzyma 0 punktów w przypadku zaoferowania w ofercie realizacji dostaw sukcesywnych w terminie 
do 5 dni roboczych licząc od dnia przesłania zamówienia przez uprawnionego pracownika zamawiającego; 
b) wykonawca otrzyma 20 punktów w przypadku zaoferowania w ofercie realizacji dostaw sukcesywnych w terminie 
do 4 dni roboczych licząc od dnia przesłania zamówienia przez uprawnionego pracownika zamawiającego; 
c) wykonawca otrzyma 30 punktów w przypadku zaoferowania w ofercie realizacji dostaw sukcesywnych w terminie 
do 3 dni roboczych licząc od dnia przesłania zamówienia przez uprawnionego pracownika zamawiającego; 
d) wykonawca otrzyma 40 punktów w przypadku zaoferowania w ofercie realizacji dostaw sukcesywnych w terminie 
do 2 dni roboczych licząc od dnia przesłania zamówienia przez uprawnionego pracownika zamawiającego; 
UWAGA: 
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że Wykonawca w ramach tego kryterium 
może otrzymad odpowiednio 0 , albo 20, albo 30, albo 40 punktów.  
 Oferowany termin realizacji dostaw sukcesywnych wykonawca powinien podad w ofercie,  w dniach roboczych.  
Pod pojęciem dni robocze zamawiający rozumie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni 
świątecznych ustawowo wolnych od pracy przypadających w tym okresie. Termin ten będzie liczony od dnia 
przesłania zamówienia przez uprawnionego pracownika zamawiającego. Termin realizacji dostaw sukcesywnych 
podany w ofercie przez wykonawcę nie może byd dłuższy niż 5 dni roboczych.  
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Jeżeli wykonawca poda w ofercie termin realizacji dostaw sukcesywnych dłuższy niż 5 dni roboczych licząc od dnia 
przesłania zamówienia przez uprawnionego pracownika zamawiającego, oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako 
nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
Jeżeli wykonawca nie poda w ofercie terminu realizacji dostaw sukcesywnych, zamawiający uzna, że wykonawca 
oferuje realizację dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnym, tj. w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia 
przesłania zamówienia przez uprawnionego pracownika zamawiającego i przyzna wykonawcy 0 punktów w tym 
kryterium.  
Wykonawca może otrzymad maksymalnie 100 pkt. liczonych jako suma punktów przyznanych w kryterium „C” + 

„T”  

20.3 Oferta która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna ilośd przyznanych punktów w oparciu o ustalone 
kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych 
punktów. Obliczenie punktacji będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
20.4 Zamawiający może żądad od Wykonawców wyjaśnieo dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 ustawy Pzp lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeo 
składanych w postępowaniu. 
20.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od Wykonawców wyjaśnieo dotyczących treści 
złożonych ofert oraz innych składanych dokumentów lub oświadczeo. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z uwzględnieniem pkt 20.6 SWZ, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
20.6 Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

20.7 Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 
zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający 
zażąda od Wykonawcy wyjaśnieo, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części 
składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyd zagadnieo wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp. 
20.8 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 
20.9 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnieo w wyznaczonym terminie lub jeżeli złożone 
wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny. 
20.10 Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 226 ust. 1 
ustawy Pzp. 
 
21. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
21.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w 
niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryterium oceny ofert. 
21.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej  oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację, 
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

21.3 Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 21.2 ppkt 1 SWZ na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania https://bip.malopolska.pl/ugkamienica,  
21.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonad ponownego badania i oceny ofert, spośród ofert 
pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrad najkorzystniejszą ofertę albo unieważnid postępowanie. 
22. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAD DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

https://bip.malopolska.pl/ugkamienica
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22.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 
308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 
22.2 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia 
umowy. 
22.3 Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do podania wszelkich 
informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy. 
22.4 Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien wykazad, że osoba/y reprezentująca/e Wykonawcę jest/są 
umocowana/e do jego reprezentacji i zaciągania w jego imieniu zobowiązao.  
22.5 W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający 
może żądad przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 
22.6 Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 – 256 ustawy Pzp. O 
unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców zgodnie z art. 260 ustawy Pzp. 
 
23. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
23.1 W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
24. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY  
24.1 Wykonawca zawrze odrębne umowy  z  Gminą Kamienica oraz poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi.  
24.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie po przekazaniu powiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy generalnej oraz projektu umowy 
szczegółowej z jednostkami, przygotowane indywidualnie dla Zamawiającego, pozbawione zapisów przeznaczonych 
dla odbiorców indywidualnych. Projekty umów muszą byd zgodne z treścią SWZ i treścią złożonej oferty oraz ustawą 
Prawo energetyczne i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Pozostałe zapisy nie mogą byd niekorzystne dla 
Zamawiającego. 
24.3 Po akceptacji projektów umów, Wykonawca przygotuje umowę generalną i umowy szczegółowe z jednostkami 
dla upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i jednostek organizacyjnych oraz przedłoży umowy do podpisu 
gotowe do realizacji umowy. 
24.4 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści 
umów stanowią załącznik nr 6 do SWZ. 
24.5 Zamawiający przewiduje możliwośd zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 
uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Pzp oraz wskazanych poniżej: 

1) Zmniejszenia/zwiększenia wielkości umownej dostaw z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia 
przez Zamawiającego.  
2) Zmniejszenia/zwiększenia wysokości wynagrodzenia przewidzianego w umowie, spowodowanego 
koniecznością zmniejszenia/zwiększenia wielkości umownej dostaw.  
3) Zmiana umowy przewidująca zmianę wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze 
zmienionych stawek  podatku VAT. 
4) zmiana oznaczenia danych dotyczących zamawiającego i/lub wykonawcy.  
5) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom,  
6) w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, 
których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa - w zakresie, który jest 
niezbędny dla wyeliminowania tych błędów. 
7) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób przy pomocy 
których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ i innych osób 
kluczowych dla realizacji umowy np. osób reprezentujących strony b) zmiana w zakresie podwykonawcy i 
zakresu realizowanych przez niego robót jest możliwa po uprzedniej zgodzie Zamawiającego zgodnie z art. 
6471 kc. Zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach, których Wykonawca 
opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, jeśli nowy podwykonawca 
wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenia 
zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca, c) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, d) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu 
umowy, e) zmianie uległy stawki podatku VAT.  
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25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
25.1 Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieśd szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony 
prawnej. 
25.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowania o udzielenie zamówienia 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. 
25.3 Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej są określone w art. 505 – 590 działu IX ustawy Pzp. 
25.4 Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynnośd Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp. 
25.5 Na orzeczenie Izby oraz Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 
postępowania przysługuje skarga do sądu.  
26. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
26.1 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 ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamienica, 34 – 608 Kamienica 420; 
 osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych 

osobowych, z którym można skontaktowad pod adresem e-mail: iod@kamienica.org.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. Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2022 roku 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji   
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;   
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakooczenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 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, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem 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: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
26.2 Wykonawca, który w trakcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji 

umowy uzyska od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób dostęp do danych osobowych, zobowiązany jest 

do przetwarzania ich wyłącznie w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

lub realizacji umowy oraz do zachowania ich w tajemnicy jak również do podjęcia wszelkich kroków służących 

zachowaniu przetwarzanych danych osobowych w tajemnicy. 

______________________ 
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* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowad zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowieo umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszad integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: 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 paostwa członkowskiego. 
 
26.3 Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków 

informacyjnych, przewidzianych w art. 13 oraz jeśli dotyczy art. 14 RODO (oświadczenia są ujęte w formularzu 

oferty – załączniku nr 1 do SWZ). 

27. POZOSTAŁE INFORMACJE 
27.1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 
Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 
27.2. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp. 
27.3. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
27.4. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
27.5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy 
Pzp. 
27.6. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienie jednej z sytuacji określonych art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 
69 – nie dotyczy. 
27.7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, 
o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 
27.8. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp wraz z aktami 
wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
 
 
Załączniki do SWZ: 

1) Wzór formularza oferty, 

2) Oświadczenie Wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia  

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

3) Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, 

4) Wzór Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, 

5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, 

6) Projektowane postanowienia umowy. 

     Zatwierdził:      

Kamienica, dnia: 06.12.2021 r. 

                                                                                  dr Władysław Sadowski       

Wójt Gminy Kamienica 


