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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

Do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne  

w trybie podstawowym, pn.: 

„Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby ZSP Biała Rawska 

na rok szkolny 2022/2023” 

dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

w Białej Rawskiej 

 

 

 

Zamawiający: 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 

ul. Kolejowa 9 

96-230 Biała Rawska 

Tel. (46) 815 95 46, 501 325 937 

Adres strony internetowej: http://zspbialarawska.pl/ 

Adres mailowy: zspbialarawska@wp.pl  

 

 

 

Kod postępowania: ZSP.070/32/2022 

 

 

 

 

Zatwierdzam 

Dyrektor ZSP Biała Rawska 

Jolanta Popłońska 

 

 

 

 Biała Rawska, dnia 28.09.2022 r. 
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I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 

ul. Kolejowa 9 

96-230 Biała Rawska 

NIP: 8351258449 

2. Dane do kontaktu: 

2.1. E-mail: zspbialarawska@wp.pl 

2.2. Tel. (46) 815 95 46, 501 325 937 

2.3. Adres skrytki Epuap: /ZSPBialaRawska/SkrytkaESP 

3. Godziny pracy: poniedziałek – piątek 800 – 1500 

4. Strona internetowa: http://zspbialarawska.pl/ 

5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której będą udostępniane 

zmiany i wyjaśnienia treści do SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem: http://zspbialarawska.pl/ oraz https://ezamowienia.gov.pl/pl/. 

II. OZNACZENIA POSTĘPOWANIA 

1. Postępowania, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

ZSP.070/32/2022. 

2. Nazwa zamówienia: „Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby ZSP 

Biała Rawska na rok szkolny 2022/2023”. 

3. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 

podane oznaczenie. 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenia zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej 

dalej „Pzp” oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zwaną dalej „SWZ”. 

2. Zamawiający w oparciu o zapisy art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego 

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

5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych. 

IV. SŁOWNIK OBJAŚNIAJĄCY 

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) zastosowane jest pojęcie 

„ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „Pzp”.  
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2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie 

„Rozporządzenie”, należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy  

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

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

(Dz.U. 2020 r., poz. 2415).  

3. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „SWZ”, 

należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia.  

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy oraz aktów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 1740 ze zm.). 

V. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI: 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej na rok szkolny 2022/2023. 

2. Planowana wysokość zużycia oleju opałowego szacuje się na 75 000 litrów. 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5 - Olej opałowy 

4. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 5 

niniejszej SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, zwanego dalej OPZ. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. 

6. Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych będą odbywać się transportem Dostawcy 

oraz na jego koszt. 

7. Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie jest w stanie 

precyzyjnie określić ilości oleju, która zostanie dostarczona do jednostki w okresie 

obowiązywania umowy. W tej sytuacji zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca biorący 

udział w postępowaniu w swoich szacunkach mogą opierać się wyłącznie na danych 

archiwalnych, własnej wiedzy i doświadczenia. 

8. Jednorazowa dostawa wyniesie nie więcej niż 15 000 litrów do budynku szkoły. 

9. Podstawą kalkulacji ceny za 1 m3 oleju napędowego będzie hurtowa cena oleju 

napędowego producenta paliw PKN Orlen S.A., ogłaszana na jego oficjalnej stronie 
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internetowej http://www.orlen.pl. Do kalkulacji przyjęta zostanie cena ww. producenta 

aktualna na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej tj. z dnia 29.06.2022 r. (informacje o zmianach cen paliw na dany dzień są 

publikowane na stronie internetowej). Cena ma być skalkulowana w sposób jednoznaczny, 

bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia i zawierać koszty transportu do 

lokalizacji Zamawiającego, ubezpieczenia towaru, opłaty pośrednie (koszty załadunku  

i rozładunku, podatek VAT itp.) i marżę lub upust dostawcy przy założeniu wielkości 

pojedynczej dostawy określonej w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik 

nr 5 do SWZ. Marża lub upust dostawcy podany w formularzu cenowym będzie stały  

w okresie obowiązywania umowy. Cena ma być podana za paliwo w temperaturze 

referencyjnej 15°C, tak też będą fakturowane późniejsze dostawy. 

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby zamówienia realizowane były w terminie do 31.05.2023 r. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu 

1.1.1. na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy; 

1.1.2. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7 ustawy, tj.: 

a) w stosunku od którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury; 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosowanych 

dowodów; 

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znaczonym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonał istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 
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odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojm za wady; 

1.1.3. W przypadkach, o których mowa w pkt VIII.1.1.2 ppkt a) Zamawiający może 

nie wykluczyć Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty 

nieproporcjonalne. 

1.2. Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 

1.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym  

 Nie wymagane 

1.2.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, 

objętymi niniejszym przedmiotem zamówienia, wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – 

Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), ważnej 

zarówno na dzień składania ofert jak i przez cały okres obowiązywania umowy. 

1.2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

Nie wymagane 

1.2.4. Zdolność techniczna lub zawodowa 

Nie wymagane 

1.3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – 

warunek określony w pkt. VIII.1.2. winien być spełniony łącznie przez Wykonawców. 

1.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w pkt IX SWZ, składa każdy z Wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków 

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

udziału w postępowaniu. 

1.5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  

z postępowania składa każdy w Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. 

1.6. Wykonawca zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy może w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
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sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączący go z nim stosunków prawnych. 

1.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów 

udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, 

do realizacji których te zdolności są wymagane.  

1.8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub 

inny podmiotowy ośrodek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 

zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

1.9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem Wykonawcy. 

1.10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu spełniającego zasoby nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

1.11. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 

posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 

zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

1.12. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 

ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby. 
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IX. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. W celu wstępnego  potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu, oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda złożenia: 

1.1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią 

załącznika nr 1 do SWZ. 

1.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z treścią załącznika nr 2 do 

SWZ. 

1.3. Zobowiązania lub innego dokumentu potwierdzającego dysponowanie zasobami 

innych podmiotów (jeżeli dotyczy) 

2. W przypadku , gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone 

pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, 

3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale, w takie samej formie 

jak składana oferta, tj. w formie elektronicznej, przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 

sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.), które to poświadczenie notariusz 

opatruje kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego. 

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

zamówienia, każdy z Wykonawców musi załączyć do oferty oświadczenie potwierdzające 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zgodnie 

z treścią załącznika nr 1 i nr 2 do SWZ. 

5. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, podmioty te muszą załączyć do oferty 

oświadczenie potwierdzające odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw do wykluczenia zgodnie z treścią załącznika nr 1 i nr 2 do SWZ. 

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

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. 
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IX.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, zgodnie  

z katalogiem dokumentów określonych w pkt IX.5. SWZ. 

7. Dokumenty, jakie składa Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

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

aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

7.1. Oświadczenie Wykonawcy,  w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

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

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym 

Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz  z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – 

załącznik nr 4 do SWZ; 

7.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji  

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

sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

7.3. Dokumenty potwierdzające posiadanie  aktualnej koncesji na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydanej przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – 

Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), ważnej zarówno 

na dzień składania ofert jak i przez cały okres obowiązywania umowy; 

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art.. 118 ust. 1 ustawy oraz od podwykonawców 

złożenia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych 

wymienionych w pkt. IX.7.2 SWZ, wymaganych od Wykonawcy. 

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. IX.7.2 SWZ, składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
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zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd , nie zawarł układu  

z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on 

w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert. 

10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w IX.7.2 SWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

11. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 

Zamawiającego podmiotowych ośrodków dowodowych, o których mowa w pkt IX.7.3 

SWZ Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający 

sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału  

w postępowaniu. 

12. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

12.1. może je uzyskać  za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

w szczególności rejestrów publicznych  w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dane 

umożliwiające dostęp do tych środków; 

12.2. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

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

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

14. Podmiotowe środki dowodowe sporządzane w języku obcym muszą być złożone wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

15. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności 
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przepisy Rozporządzenia oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 200, poz. 

2452.) 

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

X. SPOSÓB KOMUNIKACJI, W TYM SKŁADANIA OFERT ORAZ WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SWZ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie 

ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym  

a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się 

środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy, podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby sporządza 

się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w 

formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w pkt 

X.16 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 

3.1. ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 

3.2. poczty elektronicznej: zspbialarawska@wp.pl (za wyjątkiem składania ofert!) 

4. Osobą uprawnioną do porozumienia się z Wykonawcami jest Małgorzata Kowalska,  

tel. (46) 815 95 46, 501 325 937, e-mail: zspbialarawska@wp.pl 

5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 

numer przedmiotowego postępowania. 

6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
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ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”. 

7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Warunkach korzystania  

z elektronicznej platformy usług systemy administracji publicznej (ePUAP). 

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do 

komunikacji” wynosi 150 MB. 

9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania do ePUAP. 

10. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na liście wszystkich 

postępowań w e-Zamówienia. 

11. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” 

udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego  

w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Zalogowany 

Wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” 

zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez 

system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących 

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Następnie 

Wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera 

użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego  

i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim 

rodzajem podpisu elektronicznego. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki 

„Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto 

Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty 

umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola 

drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. Wykonawca dodaje 

wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu 

(„Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty 
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przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki 

stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. 

12. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa 

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym 

i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku 

„Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa 

należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez 

Wykonawcę”. 

13. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie 

informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje 

się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu 

Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce 

„Oferty/Wnioski”. 

14. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca 

wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 

15. Ofertę należy sporządzić w języku polskim 

16. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności; w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

17. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

18. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

19. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień 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. 

20. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt X.19 SWZ, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie 



Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
ul. Kolejowa 9, 96-230 Biała Rawska 

tel./fax (46)815 95 46, 501 325 937 

http://zspbialarawska.pl/ 

Strona 14 z 23 

wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt X.19 SWZ ,Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielenia wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert. 

21. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt X.20 SWZ nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą nie dłużej niż 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Bieg 

i upływ terminu określone są zgodnie z przepisami KC. 

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

związania ofertą wskazanego w pkt XI.1., Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

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

związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zamówienia.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców ubiegających 

się wspólnie o udzielenie zamówienia.  

4. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 

i 8 ustawy o wartości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego.  

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

10. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  

12. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
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13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

14. Oferta winna zawierać wypełnione niżej wymienione dokumenty:  

14.1. Formularz oferty– stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.  

14.2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

– załącznik nr 1 do SWZ.  

14.3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

– załącznik nr 2 do SWZ.  

14.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przedmiotowym 

postępowaniu o zamówienie publiczne albo reprezentowania Wykonawców  

w postępowaniu jw. i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia,  

w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.  

14.5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do podpisania oferty nie 

wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.  

14.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) potwierdzające, że 

stosunek łączący wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów i określający w szczególności: 

14.6.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostepniającego zasoby,  

14.6.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego,  

14.6.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniającym zasoby, na zdolnościach 

którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

15. Dokumenty składające się na ofertę (oferta) - winny zostać wypełnione przez wykonawcę 

według postanowień zawartych w SWZ, bez dokonywania w nich zmian. W przypadku, 

gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on „nie 

dotyczy”.  

XIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w dniu 07.10.2022 r. do godziny 11:00 poprzez e-Zamówienia zgodnie z 

instrukcją zawartą w pkt X SWZ. 

XIV. OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie nastąpi w dniu 07.10.2022 o godzinie 12. 



Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
ul. Kolejowa 9, 96-230 Biała Rawska 

tel./fax (46)815 95 46, 501 325 937 

http://zspbialarawska.pl/ 

Strona 16 z 23 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy e-Zamówienia. 

3. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 

tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz 

siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach 

zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 2) cenach lub kosztach 

zawartych w ofertach. 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty winna być obliczona przez wykonawcę w oparciu o SWZ. Cena oferty winna 

obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia. Cena oferty winna być wyrażona w 

PLN, do dwóch miejsc po przecinku. Stosowanie katalogów KNR, KNNR itp. nie jest 

obowiązujące.  

2. Ceny określone przez Wykonawcę nie mogą ulec zwiększeniu i nie podlegają waloryzacji.  

3. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium 

ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku 

od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, wykonawca ma obowiązek:  

3.1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego;  

3.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku;  

3.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie.  

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
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XVI. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty kryterium jakim będzie kierował się 

Zamawiający będzie cena i termin realizacji zamówienia. 

2. Cena oferty C – 95%, Termin realizacji zamówienia – 5%. 

3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty według zasady, że 1% = 1 punkt 

4. Punkty przyznawane w kryterium „cena” będą liczone według następującego wzoru: 

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
𝑥 100𝑝𝑘𝑡 𝑥 95% = 𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 

5. Punkty przyznawane w kryterium „termin realizacji zamówienia” będą dokonywane  

w następujący sposób: 

Maksimum stanowi okres 5 dni, za każde skrócenie terminu dostawy o 1 dzień poniżej tego 

maksimum Wykonawca uzyska 1 pkt, tj.: 

 Termin realizacji zamówienia po telefonicznym/elektronicznym zgłoszeniu  

5 dni – 0 pkt  

 Termin realizacji zamówienia po telefonicznym/elektronicznym zgłoszeniu  

4 dni – 1 pkt 

 Termin realizacji zamówienia po telefonicznym/elektronicznym zgłoszeniu  

3 dni – 2 pkt 

 Termin realizacji zamówienia po telefonicznym/elektronicznym zgłoszeniu  

2 dni – 3 pkt 

 Termin realizacji zamówienia po telefonicznym/elektronicznym zgłoszeniu  

1 dni – 4 pkt 

 Termin realizacji zamówienia po telefonicznym/elektronicznym zgłoszeniu  

w dniu zgłoszenia – 5 pkt 

6. Punktacja przyznawana oferentom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 
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XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w pkt XVII.1 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest nie 

później niż w dniu wyznaczonym na podpisanie umowy, do dostarczenia do wglądu 

Zamawiającego oryginały i do pozostawienia kopii następujących dokumentów: 

3.1. W przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

3.2. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy realizującego zamówienie z udziałem 

podwykonawców – umowy o podwykonawstwo. 

XVIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w terminie,  

o którym mowa w pkt XVII.3 SWZ umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, 

Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za 

szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy). 

XIX. POSTANOWIENIA W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający 

żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, 

o ile są znane.  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu 

wykazania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
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4. Umowa o podwykonawstwo musi posiadać formę pisemną.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy na zasadach uregulowanych 

przepisami kodeksu cywilnego. 

XX. ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy dotyczące: 

1.1. Zmiany stawek taryfowych, w przypadku zmiany taryfy OSD. W przypadku zmiany 

stawek taryfowych, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca będzie 

prowadził rozliczenia na podstawie nowych stawek począwszy od dnia wejścia w życie 

nowej Taryfy OSD. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania 

Zamawiającego o wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą fakturą 

wystawioną na podstawie zmienionych stawek. 

1.2. Zmiany cen paliwa ciekłego w przypadku zaistnienia zmian w prawie skutkujących 

nałożeniem na Wykonawcę dodatkowych obciążeń para podatkowych (np. zmian w 

systemie certyfikatów). W przypadku zaistnienia zmian, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z informacją o 

wprowadzonych zmianach prawnych określając jednocześnie wpływ tych zmian na 

zmianę ceny jednostkowej paliwa ciekłego. 

1.3. Zmiany stawek akcyzowych, w przypadku zmian wynikających z Ustawy o podatku 

akcyzowym mających wpływ na konieczność wprowadzenia do rozliczeń stawek 

podatkowych lub dokonania zmiany wysokości naliczanych stawek akcyzowych. 

Wykonawca będzie prowadził rozliczenia na podstawie nowych stawek akcyzowych 

począwszy od dnia zaistnienia nowych okoliczności wprowadzonych zmianami 

prawnymi. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o 

wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą fakturą wystawioną na 

podstawie zmienionych stawek. 

1.4. Zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmiany przepisów 

podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. Wykonawca będzie prowadził 

rozliczenia na podstawie nowych stawek podatku VAT począwszy od dnia wejścia 

przedmiotowych zmian w życie. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania 

Zamawiającego o wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą fakturą 

wystawioną na podstawie zmienionych stawek. 

1.5. Wskazania innego podwykonawcy, 

1.6. Rezygnacji z podwykonawców, 
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1.7. Wskazania innego zakresu podwykonawstwa, 

1.8. Wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania  

w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach 

podwykonawstwa, 

1.9. W przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych od Stron, w tym na skutek ograniczeń 

związanych obowiązującym od dnia 20 marca 2020 r. na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-Co-2, wojną na 

Ukrainie, jak również terminu realizacji zamówienia. 

2. Ponadto przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści przedłożonej w postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

2.1. Jeżeli w wyniku prowadzenia procedury zmiany sprzedawcy nie będzie możliwe 

dochowanie terminu rozpoczęcia dostaw określonego w przedłożonej ofercie, 

rozpoczęcie dostaw paliwa ciekłego rozpocznie po pozytywnie zakończonej 

procedurze zmiany sprzedawcy. 

3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach określonych  

w przepisie art. 455 ustawy. 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH 

PODCZAS POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;  

2.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie 

wniesione w formie elektronicznej lub w 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 
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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.  

4. Odwołanie wnosi się w terminie:  

4.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej;  

4.2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

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

określony w pkt 1.  

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia 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.  

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. XI.4. i XI.5. 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.  

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie stronie 

przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. 

XXII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

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

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych  

w Białej Rawskiej, ul. Kolejowa 9, 96-230 Biała Rawska. Kontakt jest możliwy za pomocą 



Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
ul. Kolejowa 9, 96-230 Biała Rawska 

tel./fax (46)815 95 46, 501 325 937 

http://zspbialarawska.pl/ 

Strona 22 z 23 

telefonu (46)815 95 46 lub 501 325 937; adres e-mail: zspbialarawska@wp.pl; skrytki 

ePUAP: /ZSPBialaRawska/SkrytkaESP; 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę o kontakt z Inspektorem ochrony 

danych osobowych poprzez adres e-mail: rodozspbraw@gmail.com tel. (46)815 95 46 lub 

501 325 937 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa oleju 

opałowego do celów grzewczych na potrzeby ZSP Biała Rawska na rok szkolny 

2022/2023” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;  

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

8. Posiada Pani/Pan:  

8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  

8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

8.3. 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;  

8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

przepisy RODO;  

9. nie przysługuje Pani/Panu:  

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

9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
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9.3. 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  

Uwaga. 

1. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników.  

2. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – 

Wykonawca 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia – Wykonawca 

3. Załącznik nr 3 – Formularz oferty – Wykonawca 

4. Załącznik nr 4 – Informacja o grupie kapitałowej 

5. Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia 

6. Załącznik nr 6 – Projekt umowy 

7. Załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania 


