
1  

 

 

 

 

oznaczenie sprawy: RI.271.5.2021 
 
 
 
 
 

 
 
 

SPECYFIKACJA 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych, o których mowa                                               

w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn zm.)  

 

DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI W 

WIERZBICY  PRZY  uL. SIENKIEWICZA 32, uL. ŻEROMSKIEGO 34, uL. KOŚCIUSZKI 73 - BUDYNEK URZĘDU GMINY 

ORAZ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE WARSZAWSKIEJ (5 KM OD WIERZBICY). 

 

 
 
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ.  
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie 

odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 

 

 
 
 

Wójt Gminy Wierzbica 
/-/ Zdzisław Dulias 

 
……………………………….………….……….. 

 
 

Wierzbica, dnia 22.10.2021 r. 
 

Gmina Wierzbica 
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2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SWZ ORAZ  INNE  DOKUMENTY  ZAMÓWIENIA  BEZPOŚREDNIO  ZWIĄZANE  Z  POSTĘPOWANIEM O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

6. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 

7. PODWYKONAWSTWO 

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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10. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
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14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

16. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

17. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

18. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH  KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
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19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

21. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH  JAKIE  MUSZĄ  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY 
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12 
 

 

Użyte w niniejszym dokumencie skróty i sformułowania oznaczają: 

1. „ustawa Pzp”– ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 

z późn. zm.); 

2. „SWZ” – niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia; 

3. „Zamawiający”  – Gmina Wierzbica; 

4. „Wykonawca” – zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 30 ustawy Pzp. 
5. „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 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), 

6. „miniPortal” – środek komunikacji elektronicznej służący do komunikacji elektronicznej między Zamawiającym i  

Wykonawcami  

7. „ePUAP” – elektroniczna platforma usług Administracji Publicznej oferująca w szczególności dostęp do formularzy 

umożliwiających komunikację Wykonawcy z Zamawiającym. 

8. Instrukcja użytkownika – Instrukcja użytkownika systemu miniPortal dostępna na stronie:  

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

zawierająca wiążące Wykonawcę informacje związane z korzystaniem z miniPortalu w szczególności opis sposobu 

składania/zmiany/wycofania oferty w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. 

Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych dedykowanych dla Wykonawcy. Wykonawca ubiegając się o 

udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal 

wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ.  

 1. ZAMAWIAJĄCY   

          Gmina Wierzbica, zwane dalej „Zamawiającym”, 

ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica  

NIP: 9482382481 REGON: 670224054 

nr telefonu 48 618 36 10 lub 48 618 36 17 

Poczta elektroniczna [e-mail]: wierzbica@wierzbica.pl 

Strona internetowa Zamawiającego [URL]:www.wierzbica.pl 

  

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: s78li03gsp/skrytkaESP znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem 

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

Godziny pracy: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:15 do 15;15 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych  

od pracy. 
 

 
2.1.  Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: www.wierzbica.pl                

w zakładce zamówienia publiczne 

 

  3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA   

3.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 
września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn zm.) zwanej dalej „ustawą pzp”. 

3.2 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zamieszczone na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

3.3 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

3.4 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie 
mają przepisy ustawy pzp.  

3.5 Szacunkowa wartości zamówienia przekracza progi unijne o których mowa w art. 3 ustawy pzp.  

 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem i rozładunkiem oleju opałowego lekkiego do 

kotłowni w Wierzbicy  przy  ul. Sienkiewicza 32, ul. Żeromskiego 34, ul. Kościuszki 73 - budynek Urzędu Gminy 

oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej (5 km od Wierzbicy). 

4.2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w: 

− załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. 

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SWZ  ORAZ   INNE   DOKUMENTY   ZAMÓWIENIA   BEZPOŚREDNIO   ZWIĄZANE   Z   POSTĘPOWANIEM 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

http://www.wierzbica.pl/
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− załączniku nr 2 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy”. 

4.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień                       

Kod i nazwa CPV: 09135100 – 5 Olej opałowy. 

4.4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, 

o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

4.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia nie został podzielony 

na części, z uwagi na to, że nie dokonanie podziału nie grozi ograniczeniem konkurencji. Podział zamówienia 

spowodowałby nadmierne trudności techniczne, a potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców mogłaby 

poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Podział zamówienia na części nie zwiększyłby udziału 

małych i średnich przedsiębiorstw w postępowaniu i zamówienie jest w pełni osiągalne do wykonania przez te 

podmioty.  

 
 

 

Przedmiot Umowy realizowany będzie od daty zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 grudnia 2021 r., przez 

12 miesięcy, lub do wyczerpania środków, przeznaczonych na realizację zamówienia, w zależności od tego, które ze 

zdarzeń nastąpi wcześniej. 

 6. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE   

6.1. Zamawiający n i e  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

6.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6.3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. 

 7. PODWYKONAWSTWO   

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

7.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

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

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

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

 8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu. 

8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

8.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

8.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: 

w zakresie „uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej” 

Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi zamówieniem, stosownie do art. 32 

ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.); 

8.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

8.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

8.3. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie 
konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek, o którym mowa w pkt. 8.2.2. ) zostanie spełniony, jeżeli co najmniej 
jeden z  Wykonawców, który będzie realizował tę część zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania 
uprawnień, będzie je posiadał. 

8.4. 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. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
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 10.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA   

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

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz 109 ust. 1 pkt. 4 z 

zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy pzp 

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

 
11.1 Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o niepodleganiu wykluczeniu, 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na formularzu jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w 
rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym 
dokumentem” lub „JEDZ”.  

11.2 Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe 
środki dowodowe. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 

11.2.1  Istnieje możliwość wypełnienia formularza JEDZ, przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę 
internetową: espd.uzp.gov.pl lub poprzez inne dostępne narzędzia lub oprogramowania, które umożliwiają 
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. 

11.2.2 W tym celu należy podjąć następujące kroki:  
a) ze strony internetowej https://mss.ezamawiajacy.pl/ , na której udostępniony został SWZ należy pobrać plik 

w formacie XML o nazwie „JEDZ.RI.271.5.2021”, zapisać go na twardym dysku,  
b) wejść na stronę espd.uzp.gov.pl 
c) wybrać odpowiednią wersję językową,  
d) wybrać opcję „Jestem Wykonawcą”. Powyższą opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy 

formularz wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca,  
e) zaimportować pobrany wcześniej plik,  
f) wypełnić formularz JEDZ (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza),  
g) dalej postępować zgodnie z procedurą opisaną w rozdz. VI ust. 2 pkt 5 SWZ,  

11.2.3 Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej 

przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem:   

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-
europejski-dokument-zamowienia 

11.2.4. w zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji 
α, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ. 

11.2.5.  Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) powinno: 

a) zawierać informacje konieczne do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

b) zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia; 

c) po stworzeniu lub wygenerowaniu go przez Wykonawcę zostać podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego 
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa 
określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. 
U. z 2020r. poz. 1173z późn. zm); 

d) zostać złożone w jednym z następujących formatów przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, 
.xps, odt. 

11.2.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w 
ust. 1, składa każdy z Wykonawców. 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. 

11.2.7. Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.  

11.3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 1 0  dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych. 

11.3.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

aktualną koncesję  Prezesa  Urzędu  Regulacji  Energetyki  na  wykonywanie  działalności  gospodarczej w zakresie 

obrotu paliwami ciekłymi objętymi zamówieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

r. – Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) - w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę 

warunku, o którym mowa w pkt 8.2.2 SWZ. 

  

11. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY,  JAKIE  ZOBOWIĄZANI SĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU 

PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

http://espd.uzp.gov.pl/
https://mss.ezamawiajacy.pl/
http://espd.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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11.3.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

 
11.3.2.1  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 
„ustawą”,  

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,  
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności 

członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) dokumenty o których mowa powyżej musi złożyć każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

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

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1076 i 1086), 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;  

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności 

członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) dokumenty o których mowa powyżej musi złożyć każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

11.3.2.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności 

członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis lub informacja o których mowa powyżej musi 

złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

11.3.2.4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. 
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności 
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) dokumenty o których mowa powyżej musi złożyć każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

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

11.4.2. 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 pkt 11.1 

SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

11.4.3. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, 

o którym mowa w pkt 11.1 SWZ. 

11.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, 
jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

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

Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 

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

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań   technicznych    dla    dokumentów    elektronicznych    oraz    środków    komunikacji    elektronicznej 

11.7.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w: 

pkt10.2.1 SWZ zdanie 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione  

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wskazujące sposób reprezentacji 

Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; 

pkt 11.3.2.1  SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 

kraju,  

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie,  

o którym mowa w pkt 11.3.2.1  SWZ; wystawione nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed ich złożeniem 

pkt11.3.2.3 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, 

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. Wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 
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Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
pkt 11.7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, 
ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 
miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma 
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.  

 

 

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

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

12.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa 

w pkt 11.1. i 11.3.2  SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia 

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

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

które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. 

12.4. Oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  składa  każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

 

 13. SPOSÓB KOMUNIKACJI   

13.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków 

określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki 

komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

13.2. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w pkt 11.1. SWZ składa się pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w 

postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 781 ustawy Kodeks Cywilny). 

13.3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 

(https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej 

wierzbica@wierzbica.pl  
13.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 

konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Powyższe formularze dostępne są w zakładce: 

„Katalog spraw”, sekcja „Inne sprawy urzędowe”, „Zamówienia publiczne”, „Złożenie, zmiana, wycofanie oferty 

oraz komunikacja Zamawiającego  z  Wykonawcą”  lub  po  wejściu  na  https://miniportal.uzp.gov.pl/,  w  menu 

(w górnym rogu strony), w zakładce „Formularze do komunikacji”. 

13.5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu. 

13.6. Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl odnaleźć postępowanie, w którym 

chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal 

automatycznie zapamiętuje, w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik 

należy przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Identyfikator postępowania 

jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu (Lista wszystkich postępowań) oraz na stronie Zamawiającego 

wraz z całą dokumentacją dotyczącą niniejszego postępowania. 

13.7. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres email, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

13.8. Składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w pkt 11.1. SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie 

informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem pkt 13.6. 

SWZ), na wskazany w pkt 13.14 SWZ adres email. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

13.9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez 

Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Załączniki do formularza komunikacji 

muszą być zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

12. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI 

CYWILNE/ KONSORCJA) 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:wierzbica@wierzbica.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Krajowych Ram  Interoperacyjności,  minimalnych  wymagań  dla  rejestrów  publicznych  i  wymiany  informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

13.10. Sposób  sporządzenia  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii  dokumentów  lub 

oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

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

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz 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. poz. 2415). 

13.11. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii 

dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 

korzystania z miniPortalu (dostępnym na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz regulaminie 

ePUAP. 

13.12. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na 

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP) lub pocztę elektroniczną Zamawiającego. 

13.13. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

Pana Piotra Paździórskiego i Panią Dorotę Albiniak  

tel. 48 618 36 18 , email: kierownikrrn@wierzbica.pl , zamowienia@wierzbica.pl  

 

 

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

14.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

14.3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z  załącznikiem nr 3 . Wraz z ofertą Wykonawca jest 

zobowiązany złożyć: 

14.3.1. oświadczenie, o których mowa w pkt 11.1. SWZ tj. Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp 
o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym 
dokumentem” lub „JEDZ” - wzór oświadczenia wraz z informacją, które oświadczenia należy złożyć    w 
przedmiotowym postępowaniu stanowi załącznik nr 4 do SWZ w formie zgodnej z rozdz. VI. SWZ.  

 UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu. 

14.3.2. dowód wniesienia wadium; 

14.3.3. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy); 

14.3.4. oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie, z którego treści wynika, które roboty budowlane/ 

dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w pkt 12.3 SWZ (jeżeli dotyczy); 

14.3.5. uzasadnienie dotyczące zastrzeżenia dokumentów jako tajemnica przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy). 

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

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

Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca 

w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy   odpisu  lub  

informacji  z  Krajowego   Rejestru  Sądowego,   Centralnej   Ewidencji   i  Informacji o Działalności Gospodarczej 

lub innego właściwego rejestru. 

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

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

opisu kolumn i wierszy. 

14.6. Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny, z zachowaniem 

postaci elektronicznej (Zamawiający rekomenduje następujące formaty danych .doc, .docx, .pdf) i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca zobowiązany jest zaszyfrować ofertę. Sposób złożenia oferty, 

w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu   miniPortal:      https://miniportal.uzp.gov.pl  

W przypadku konieczności złożenia w ofercie kilku dokumentów np. oferta i pełnomocnictwo, użytkownik powinien te 

dokumenty zapisać jako .zip, .7Z, .tar, .gz (Zamawiający rekomenduje zapisać dokumenty jako .zip) i dopiero 

zaszyfrować. Oferta skompresowana do innego formatu danych niż zip, .7Z, .tar, .gz zostanie odrzucona na podstawie 

art. 226 ust. 6 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca 

pragnie  zastrzec  jako  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  powinny  zostać  złożone  w  osobnym  pliku  wraz 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2452
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2452
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2452
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2452
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2415
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2415
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2415
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
mailto:kierownikrrn@wierzbica.pl
mailto:zamowienia@wierzbica.pl
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https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf
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z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum np. .zip. Pliki powinny być odrębnie 

podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

14.7. Po wysłaniu Oferty Wykonawca powinien zachować identyfikator złożenia ofert (wyświetlany na ekranie po 

wysłaniu oferty). Jest on niezbędny w przypadku późniejszej zmiany lub wycofania oferty. 

14.8. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na 

język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język polski. 

14.9. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie 

składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

14.10. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający 

będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku 

z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

14.11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 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 systemu dostępnej na 

miniPortalu. 

14.12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem 

oferty  ponosi   Wykonawca   składający   ofertę.   Zamawiający   nie   przewiduje   zwrotu   kosztów   udziału 

w postępowaniu. 
 

 

15.1.   Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 13.02.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 16. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT   

16.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

16.2. Termin składania ofert upływa w dniu 1 5 . 1 1 . 2 0 2 1  r. o godz. 9:00. 

16.3. Termin otwarcia ofert upływa w dniu 1 5 . 1 1 . 2 0 2 1  r. o godz. 12:30. 

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

o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

16.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się 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. 
 

 

17.1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego dla 

części, na którą składa ofertę, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. 

17.2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu cenowym cenę jednostkową za 1 m3 (metr sześcienny) oleju 

opałowego producenta na dzień publikacji ogłoszenia w Dz i e n n i k u  U r z ę d o w y m  Un i i  E u r o p e j s k i e j , tj. 

na dzień 1 0  l i s t o p a d a  2 0 2 1 r., opust w procentach (%), cenę po opuście oraz cenę całkowitą (wartość) 

brutto, obliczoną zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 3 do SWZ Formularz Oferta. 

17.3. Cenę za olej opałowy lekki uznaje się za zmienną – w zależności od ich cen w dniu złożenia przez 

Zamawiającego zgłoszenia  o  zapotrzebowaniu  –  i  obniżoną  o  stały  „Opust”,  jaki  Wykonawca  zaoferował 

w Formularzu ,,Oferta’’ dla części na którą składa ofertę. 

17.4. Opust w % określony przez Wykonawcę w Formularzu ,,Oferta’’ zostanie ustalony na okres ważności umowy i nie 

będzie podlegał zmianom. 

17.5. Cena w formularzu „Oferta” musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszystkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

17.6. Wszystkie netto ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ 

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

17. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
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zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 

17.7. W przypadku wystąpienia omyłek rachunkowych, za prawidłowe Zamawiający przyjmie ceny jednostkowe netto 

i dokona przeliczenia oferty zgodnie ze sposobem wskazanym w Załączniku nr 3 do SWZ, Formularzu oferty. 

17.8. Wszystkie ceny  będą  określone  w  złotych  polskich  (PLN)  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku,   

a wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

17.9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

17.10. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów 

zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 

towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w pkt 17.1. SWZ, Wykonawca ma 

obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania  stawki  podatku  od  towarów  i  usług,  która  zgodnie  z  wiedzą  Wykonawcy,  będzie  miała 

zastosowanie. 

17.11. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany 

jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio 

zmodyfikować treść formularza. 

17.12. W przypadku gdy ofertę składa osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej cena oferty powinna 

zawierać  zaliczkę  na  podatek  dochodowy  oraz  wszelkie  należne  składki,  które  to  Zamawiający,  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić. Tym samym, Wykonawca będący 

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wyrazi zgodę na pomniejszenie swoich należności 

(ceny oferty) o zaliczki i składki, które Zamawiający będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić w związku 

z realizacją umowy. Należność wypłacona bezpośrednio Wykonawcy nie będzie wówczas równa cenie oferty. 

Wobec powyższego w celu zapewnienia porównywalności ofert cena oferty złożonej przez osobę fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej powinna zawierać zaliczkę na podatek dochodowy oraz wszelkie należne  

składki,  które  to  Zamawiający,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  byłby  zobowiązany  naliczyć i 

odprowadzić. 

17.13. Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień (w tym złożenie dowodów) jeżeli cena oferty lub jej istotne części 

składowe wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budziły wątpliwości 

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 

 

18.1. Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu. 

18.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował określonym następującym kryterium 

i jego znaczeniem: 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w pkt) 

1 Cena (C) 60 

2 Czas dostawy od chwili powiadomienia (G) 40 

 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując 

zasadę, że 1% = 1 punkt. 

 

18.3  Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

  Cn 

PC =  ------- x 60 pkt  

 Cb 

 gdzie, 

PC - ilość punktów za kryterium cena, 

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb – cena oferty badanej. 

 

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ 

Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
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W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym 

przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie 

zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

18.4  Kryterium „Czas dostawy od chwili powiadomienia” liczone w dobach: 

W przypadku zaoferowania maksymalnej długości czasu dostawy od chwili powiadomienia tj. 48 godzin, Wykonawca 

otrzyma zero (0) punktów.  

W przypadku zaoferowania długości krótszego czasu dostawy  od chwili powiadomienia tj. do 24 godzin, Wykonawca 

otrzyma czterdzieści (40) punktów.  

W przypadku zaoferowania krótszego czasu dostawy  od chwili powiadomienia tj. do 24 godzin, Wykonawca otrzyma 

pkt wg wzoru: 

       G o 

PG     = -----------   x 40 pkt 

      G min. 

gdzie:  

PG  -  wartość punktowa, którą należy wyznaczyć, 

G min. -  najkrótszy czas dostawy od chwili powiadomienia , 

Go -  czas dostawy podany w badanej ofercie. 

Uwaga: 

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość czasu dostawy od chwili powiadomienia,  

w przedziale od 48 godzin do 24 godzin. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości 

czasu dostawy większego niż 48 godzin, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy 

Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego czasu dostawy od chwili powiadomienia, 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje dostawę do 48 godzin  i przyzna ( 0 ) punktów 

 

18.5  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO) obliczoną na 

podstawie wzoru: 

 
PO = PC + PG  

gdzie:  

PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej,  

PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, 

              PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Czas dostawy od chwili powiadomienia” 

 

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

 oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

 
 

 
19.1.   Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:  6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł) 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

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

02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: RI.271.5.2021, Dostawa wraz                        

z transportem i rozładunkiem oleju opałowego lekkiego do kotłowni w  Wierzbicy ” 

19.2   Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku   

bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

19.3 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał 

gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 

19.4 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub 

poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 

sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub 

poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, 

b) kwotę wadium, 

c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, 

d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze 

żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy. 

 

  

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
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19.5 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania 

ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

19.6 Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp. 

 

 20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY   

20.1.   Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

 

21.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

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

w pkt 21.1. SWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono 

tylko jedną ofertę. 

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

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

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

21.4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 22. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY   

22.1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w Projektowych postanowień umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 

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

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

wskazanym w Projektowych postanowień umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 

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

 

Wykonawcom, a także 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 na 

zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

 24. DANE OSOBOWE   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 16/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

− Administratorem Danych Osobowych jest: 
Gmina Wierzbica (siedziba: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. T. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica) – w sprawach 
dotyczących zakresu działań i zadań wynikających z ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym. 

− Inspektorem Ochrony Danych jest Paula Słowik, z którą możesz się skontaktować  
w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji Twoich praw poprzez (do wyboru): e -mail: 
paula.slowik@cbi24.pl  telefonicznie: 53 5717 100 wew. 21 lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych, 
wskazany powyżej. 

− Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 214.000 
euro. 

− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia 
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich 
przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych 
spoczywających na Zamawiającym; 

− odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP; 

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

− obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
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, 

21. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

mailto:paula.slowik@cbi24.pl
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stosownie do art. 22 RODO; 

− posiada Pani/Pan: 

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

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym 
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

− nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  gdyż  podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 

RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym 

postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma 

zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 25. ZAŁĄCZNIKI:   

25.1. Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia; 

25.2. Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy; 

25.3. Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz „Oferta”; 

25.4. Załącznik  nr  4  do  SWZ  –  Oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  oraz  spełnianiu  warunków  udziału 

w postępowaniu. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Załącznik nr 1 do SWZ 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego grzewczego lekkiego w ilości około 450m3 do 4 kotłowni 
należących do Zamawiającego zlokalizowanych na terenie gminy Wierzbica :  
- Wierzbica - 3 kotłownie (kotłownia przy ulicy Sienkiewicza 32, kotłownia przy ulicy Żeromskiego 34 oraz kotłownia przy 
ul. Kościuszki 73. Dostawa w partiach nie większych niż 32m3)  
- Dąbrówka Warszawska - 1 kotłownia ( Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowce Warszawskiej 5 km od Wierzbicy. 
Dostawy do PSP w Dąbrówce Warszawskiej w ilości 25m3 odbywać się będą na podstawie oddzielnej umowy zawartej  
z dyrektorem szkoły. Dostawy jednorazowe do PSP nie większe niż 4,5m3) , w ilości około 400m3 łącznie przez okres 
trwania umowy spełniającego niżej wymienione parametry zgodnie z normą PN-C 96024:2011:                                                            
- Gęstość w temperaturze 15o C – max 860 kg/m3  
- Skład frakcyjny:  
          - do temperatury 250o C destyluje – max 65 % (V/V)  
          - do temperatury 350o C destyluje – min 85 % (V/V)  
- Lepkość w temperaturze 20o C – max 6,00 mm2/s  
- Temperatura zapłonu – min 56o C  
- Temperatura płynięcia – max -20o C  
- Zawartość siarki – max 0,10 %(m/m)  
- Zawartość wody – max 200 mg/kg  
- Zawartość zanieczyszczeń stałych – max 24 mg/kg    
- Pozostałość po koksowaniu – max 0,30 % (m/m)                                                                                                                      
- Pozostałość po spopieleniu – max 0,01 % (m/m)  
- Wartość opałowa – min 42,6 MJ/kg 
2.Wymagania co do oleju zostały określone w SIWZ. 
3 Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju.  
4. Dostawy oleju będą się odbywały sukcesywnie w ciągu trwania umowy każdorazowo na zlecenie Zamawiającego. 
5. Realizacja dostaw w terminie do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.  
6. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach 8:00 (rozpoczęcie wyładunku) do 15:00 
(zakończenie wyładunku).  
7. Przewidywane ilości jednorazowego zamówienia: nie większe niż 32m3. 
8. Wraz z dostawą Wykonawca przedkłada świadectwo jakości dla każdej partii oleju. 
W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej  i udowodnionej  winy złej jakości 
paliwa, Wykonawca pokryje koszty jej naprawy.  
9. Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego paliwa każdorazowo po dostawie. Wartość 
dostawy obliczona będzie, jako iloczyn objętości oleju wg wskazań licznika dystrybucyjnego oraz ceny jednostkowej 
za 1m3 oleju wskazanego w ofercie i zastosowanego rabatu.  
10. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet realizacji dostaw.  
11. W ofercie należy podać cenę 1 m3 oleju. Cena powinna być aktualna na dzień ogłoszenia przetargu                                      
tj. 10 listopada2021r. 
12. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu, drogą elektroniczną lub za 
pośrednictwem logowania się do na konto w systemie PUESC – https://puesc.gov.pl/ przez przedstawiciela 
Zamawiającego wskazanego w umowie dla każdego miejsca dostawy. Ilość oraz termin każdorazowej dostawy do 
miejsc wskazanych w przedmiocie umowy określane będą przez przedstawiciela Zamawiającego, z jednoczesnym 
obowiązkiem realizacji dostawy w terminie nie później niż 2 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

13. Dostawa musi być realizowana przy użyciu specjalistycznego sprzętu i cystern przeznaczonych do przewozu 
oleju opałowego,  posiadających  odpowiednie  atestowane  mierniki  przepływowe  paliwa  i  wyposażonych                    
w niezbędne urządzenia do bezproblemowego przepompowania oleju do zbiorników. Transport paliw winien 
spełniać wymogi odpowiednich przepisów prawa, w tym dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, ruchu 
drogowego oraz ochrony środowiska. 

14.Każdorazowe przepompowanie oleju do zbiornika Zamawiającego będzie się odbywało tylko i wyłącznie 
w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego. 

15. Przy każdej dostawie wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego - osobie dokonującej 
odbioru danej partii oleju opałowego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonego oleju 
(,,świadectwo jakości”) określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie. Koszty transportu ujęte zostaną                  
w cenie oleju opałowego lekkiego. 

16.Zamawiający zastrzega  możliwość  zmiany  ilości  dostarczanego  oleju,  w  stosunku  do  ilości  określonych                 
w punkcie 1 niniejszego opisu, z uwagi na uwarunkowania pogodowo – atmosferyczne bądź w wyniku innych 
czynników mających wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw oleju. W takim 
przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany 
zamówienia. Rozliczenie za dostawy będzie dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonego oleju. 
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Załącznik nr 2 do SWZ 
 
Zawarta w dniu ................... roku pomiędzy Gminą Wierzbica, z siedzibą w  Wierzbicy  ul. Kościuszki 73,                          
26-680 Wierzbica reprezentowaną przez  
Wójta Gminy Wierzbica Pana Zdzisława Duliasa 
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Wierzbica Pani Jolanty Szkopek 
REGON 670224054, zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 

a  

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)* 
 
.......................................... 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 
.......................................................... 
z siedzibą ......................................... 
NIP: ..................................................  
REGON: ........................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

(w przypadku spółki cywilnej)* 

panem/panią ……………………………………….., adres do doręczeń: ……………….., ul. …………………, 

działającym/ą pod firmą ………………….. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, adres …………………, ul. ……………………………,  NIP:………………………., 

reprezentowanym/ą przez: …………………………..(na mocy ……………………………………………..) 

panem/panią ……………………………………….., adres do doręczeń: ……………….., ul. …………………, 

działającym/ą pod firmą ………………….. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, adres …………………, ul. ………………………….…,  NIP:………………………., 

reprezentowanym/ą przez: …………………………..(na mocy ……………………………………………..) 

wspólnikami     spółki     cywilnej     ………………………………………..,     adres     ………………………,     NIP 

……………………….. 

zwanymi w dalszej części umowy łącznie Wykonawcą, zwanymi także łącznie Stronami. 

 
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu w trybie podstawowym, zgodnie z 

ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) – dalej 

„ustawa Pzp” – zostaje zawarta Umowa (dalej „Umowa”) o następującej treści: 

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa wraz z transportem i rozładunkiem oleju opałowego lekkiego 
do kotłowni: w Wierzbicy   przy  ul. Sienkiewicza 32, ul. Żeromskiego 34, ul. Kościuszki 73 - 
budynek Urzędu Gminy  - zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do Umowy. 

2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie po dokonaniu zgłoszenia za pośrednictwem telefonu, drogą 
elektroniczną lub po dokonaniu zgłoszenia za pośrednictwem logowania się na konto w systemie PUESC-  
https://puesc.gov.pl/ przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w Umowie dla miejsca dostawy. Ilość 
oraz termin każdorazowej dostawy do miejsca wskazanego w Przedmiocie Umowy określane będą przez 
przedstawiciela Zamawiającego, z jednoczesnym obowiązkiem realizacji dostawy w terminie nie później niż    
24 godzin od daty zgłoszenia, liczonych jako dni robocze. 

3. Każdorazowo dostarczany olej opałowy lekki musi być udokumentowany tzw. „świadectwem jakości”. Olej 
opałowy bez aktualnego „świadectwa jakości” potwierdzającego spełnianie wymagań określonych Umową nie 
będzie przyjęty. 

4. Transport  oleju  odbywa  się  z  uwzględnieniem  obowiązujących  przepisów.  W  szczególności  Wykonawca 
obowiązany jest do dostarczania oleju opałowego środkami transportu posiadającymi: 

1) aktualne dopuszczenie do przewozu paliw, 

2) aktualne świadectwa legalizacji wskaźników pomiarowych. 

5. Odbiór ilościowy oleju opałowego odbywać się będzie według wskazań urządzeń pomiarowych auto-cysterny 
w zestawieniu z odczytem poziomu napełnienia zbiorników Zamawiającego i potwierdzony będzie Protokołem 
odbioru, który stanowi załącznik do Umowy. 

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  Przedmiot  Umowy  w  dni  robocze  (od  poniedziałku  do  piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – dalej „dni robocze”) w godz. 8.00-15.00. W przypadku nie 
dostarczenia w wyznaczonych godzinach olej będzie nieodebrany, wszelkie koszty związane z transportem 
poniesie Wykonawca. 

 
 

  

https://puesc.gov.pl/
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§ 2. Termin realizacji Umowy 

1. Wykonanie umowy rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż 
od 1 grudnia   2021 r. 

2. Umowa będzie realizowana p r z e z  1 2  m i e s i ę c y  o d  d n i a  p o d p i s a n i a  u m o w y , albo do dnia, 
w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną w § 3 ust. 1, jako maksymalną kwotę przeznaczoną na 
realizację, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. 

 
 

§ 3. Wartość Umowy i sposób płatności 

1. Maksymalna wartość wynagrodzenia, którą Zamawiający przeznacza na realizację Umowy: 

wartość netto ……………zł (słownie: …………......………………………) 

podatek VAT (23%) ……………….. zł (słownie: ……………………………………......) 

wartość brutto ……………….. zł (słownie: ………………………………………………) 

Powyższa  wartość  obejmuje  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu  Umowy,  które  ponosi 

Wykonawca. 

2. Określona przez Wykonawcę w ofercie wysokość opustu wynosząca ……% dla 1 m3 oleju opałowego 
lekkiego dla dostaw będących przedmiotem Umowy jest stała i będzie miała zastosowanie przy wyliczaniu 
ceny netto 1 m3 oleju opałowego dostarczanego dla Zamawiającego przez cały okres obowiązywania 
Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, która stanowi Załącznik do Umowy. 

3. Rozliczenie następować będzie za faktyczne ilości każdorazowej dostawy oleju opałowego, fakturami VAT, 
wystawionymi na podstawie protokołów odbioru wypełnionego wg. druku stanowiącego Załącznik do Umowy, 
podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

4. Wartość brutto dostarczonego oleju opałowego wykazana na fakturze będzie określana każdorazowo jako 
iloczyn ilości oleju (wg wskazań urządzenia pomiarowego) oraz ceny netto producenta za 1 m3 oleju na dzień 
złożenia przez Zamawiającego zgłoszenia o zapotrzebowaniu, pomniejszony o stały opust wraz z podatkiem 
VAT naliczonym wg stawki obowiązującej na dzień dostawy. 

5. Ustalenie ceny oleju opałowego u producenta, o której mowa w ust. 4, następuje na podstawie cennika 
opublikowanego w dniu zgłoszenia zapotrzebowania na oficjalnej stronie internetowej producenta, którego 
Wykonawca olej opałowy oferuje. W przypadku niemożności uzyskania cennika w sposób wskazany w zdaniu 
poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania cennika własnym staraniem i na własny koszt. 
W takiej sytuacji Wykonawca informuje Zamawiającego o zaistniałych przyczynach przesyłając jednocześnie 
kopię uzyskanego cennika poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6. Płatność za wykonane dostawy będzie dokonywana przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 
VAT wystawionej na Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu wraz z 
protokołem odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury VAT cennik, o którym mowa w ust. 5 zd. 2 powyżej. 

8. Płatność uważa się za zrealizowaną w dniu wypływu środków pieniężnych z konta Zamawiającego. 

9. Wykonawca oświadcza że jest podatnikiem czynnym podatku VAT i posiada NIP: ……………………….. 

10. Wskazane w o p i s i e  p r z e d m i o t u  z a m ó w i e n i a  ilości oleju opałowego są wielkościami 
orientacyjnymi, szacowanymi na podstawie zużycia w latach poprzednich oraz przewidywanego 
zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający, w terminie wskazanym w § 2 Umowy, w zależności od 
potrzeb, zastrzega możliwość zakupu oleju opałowego, w ilościach: 
1) mniejszych niż prognozowane (o 30 % w stosunku do szacowanych ilości), 

2) większych niż prognozowane pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej wartości Umowy , o której 
mowa w ust. 1 powyżej. 

W  takim  przypadku,  Wykonawcy  nie  będzie  przysługiwać  roszczenie  z  tytułu  niezrealizowania  przez 
Zamawiającego Umowy w pełnym zakresie ilościowym lub wartościowym. 

11. Strony postanawiają, iż zmiany ceny uwzględniające zmianę ceny oleju opałowego u producenta nie 
wymagają formy pisemnej. Pierwsza zmiana ceny nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 14 dni od 
zawarcia Umowy. 

12. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść na osoby trzecie w drodze przelewu lub 
działania o podobnym charakterze całości bądź części należności wynikających z Umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, że jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, zatrudniającą 
pracowników, zawierającą umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług, i tym samym nie zachodzi 
konieczność przedkładania przez niego, na potrzeby niniejszej umowy, informacji, o której mowa w art 8b ust. 
2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku zmiany w wyżej wymienionych warunkach 
wykonywania działalności, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym 
fakcie Zamawiającego, oraz do przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji 
o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty 
wynagrodzenia, nie później niż w terminie przedłożenia Zamawiającemu faktury lub innego dokumentu 
księgowego.*(jeśli dotyczy). 
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§ 4. Przebieg realizacji Umowy 

1. Dokumentem odbiorczym będzie protokół odbioru, którego wzór stanowi Załącznik do Umowy. 

2. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego odmówi przyjęcia oleju opałowego o parametrach innych niż 
określone w Umowie, a także w przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że nie dołączono dokumentu, o którym 
mowa w § 1 ust. 3. 

3. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone braki ilościowe, wówczas Zamawiający składa na piśmie lub na 
adres e-mail Wykonawcy reklamację ilościową, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie 
dłużej  niż   w   ciągu   2   dni   od   złożenia   reklamacji   dostarczyć   brakującą   ilość   oleju   opałowego. 
z zastrzeżeniem, że jeśli upływ tego terminu następuje w sobotę, niedzielę, święto lub dzień wolny od pracy, 
wówczas dostawa winno nastąpić w pierwszym dniu przypadającym bezpośrednio po tych dniach, chyba że 
nastąpi pilna potrzeba dostawy, a strony zgodnie ustalą jej termin. W przypadku nie wykonania powyższego 
obowiązku, Zamawiający dokona zapłaty za faktyczną ilość dostawy. 

4. Poszczególne partie dostawy będą realizowane każdorazowo po zgłoszeniu zapotrzebowania na określoną 
ilość oleju opałowego, za pośrednictwem telefonu, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem logowania się 
na konto w systemie PUESC- https://puesc.gov.pl/ przez niżej wymienione osoby, ze strony Zamawiającego  

a)  ……………….…….tel………… e-mail…………………..*  

b)   ……………………….tel………… e-mail…………………..* 

z jednoczesnym obowiązkiem realizacji dostawy w terminie nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty 

zgłoszenia zapotrzebowania. Ww. osoby są upoważnione ze strony Zamawiającego do samodzielnego odbioru 

i podpisywania protokołów odbioru dostarczanego przez Zamawiającego oleju opałowego będącego 

przedmiotem Umowy. 

5. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy będzie: 

 ……………………….tel………… e-mail…………………..* 

6. W przypadku zmiany osób , o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej nie wymaga zmiany Umowy, jednak każda 
ze Stron Umowy zobowiązana jest zawiadomić w formie pisemnej o ich zmianie. Zawiadomienie uznaje się 
za skuteczne z chwilą odbioru pisma przez drugą Stronę Umowy. 

 
 
 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

§ 5. Obowiązki Wykonawcy 

1) Dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie z treścią Umowy; 

2) Przekazanie zamówionej  partii  oleju  opałowego  do  miejsca  dostawy  na  własny  koszt  w  oparciu 
o protokół odbioru podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego - odbiorcę danej partii 
dostawy; 

3) Przedłożenie wraz z każdą dostarczoną partią oleju opałowego świadectwa jakości wydanego przez 
podmiot uprawniony do kontroli jakości, który potwierdzi parametry jakościowe oleju opałowego; 

4) Dostarczenie w ciągu 2 dni brakującej ilości oleju opałowego w przypadku stwierdzenia ich braku przy 
odbiorze przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, z uwzględnieniem § 4 ust. 3 (reklamacje 
ilościowe); 

5) Przedłożenie  niezwłocznie  na  żądanie  Zamawiającego  dokumentu  określającego  pochodzenie  oleju 
opałowego oraz dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy; 

6) Ustalanie ceny oleju opałowego u producenta; 

7) Kontaktowanie się z osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego wskazaną w § 4 ust. 4 celem 
powiadomienia o terminie dostawy oraz o ewentualnych przypadkach wszelkich problemów z realizacją 
Umowy; 

8) Ponoszenie  odpowiedzialności  za  osoby,  które  w  imieniu  Wykonawcy  będą  realizowały  Umowę, 
w szczególności za szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem tych działań; 

9) Dokumentowanie aktualnej ceny netto 1 m3 oleju opałowego stanowiącego przedmiot dostawy, ustalonej 
przez producenta w dniu złożenia zgłoszenia o zapotrzebowaniu; 

10) Rozpatrywanie reklamacji jakościowych, zgodnie z ust. 2 poniżej. 

https://puesc.gov.pl/


27 
 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, po dokonanym odbiorze, że dostarczony olej opałowy nie 
spełnia wymagań określonych Umową (brak parametrów stwierdzonych świadectwem jakości, pochodzenie 
od innego producenta), Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia reklamacji i załączenia do niej wyników  
analizy  dokonanej  przez  akredytowane  laboratorium  badawcze.  Reklamacja  przekazywana  jest w formie 
pisemnej lub na adres mailowy Wykonawcy. Wykonawca, uznając złożoną przez Zamawiającego reklamację, 
zgodnie z postanowieniami Umowy zobowiązuje się niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 
4 dni roboczych od daty złożenia reklamacji, nie później jednak niż do godziny 15:00 czwartego dnia roboczego, 
do wymiany całej zawartości zbiornika, do którego wadliwa dostawa częściowa oleju opałowego została 
dostarczona, na olej opałowy wolny od wad na swój koszt. 

3. Wykonawca  jest   odpowiedzialny   i   ponosi   wszelkie   koszty   z   tytułu   strat   materialnych,   powstałych 
w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich w związku z realizacją Umowy. 

 
 

§ 6. Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Złożenie  zamówienia  Wykonawcy  na  dostawę  oleju  opałowego  lekkiego  zgodnie  z  postanowieniami 
Umowy; 

2) Udostępnienie  Wykonawcy  wszelkich  danych  i  informacji  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania 
Umowy; 

3) Dokonanie odbioru dostarczanego oleju opałowego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 
w ilości i miejscu zgodnie z dokonanym zgłoszeniem; 

4) Zawiadomienie  Wykonawcy  w  przypadku  stwierdzenia  ujawnionych  wad  jakościowych  dostarczonego 
oleju opałowego; 

5) Zapłata za dostarczoną partię oleju opałowego zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 
 

§ 7. Kary umowne, Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający  jest  uprawniony  do  naliczenia  Wykonawcy  kary  umownej  w  następujących  przypadkach 
i wysokościach: 

1) za zwłokę w realizacji danej dostawy o 5 dni ponad termin wskazany § 1 ust. 2 Umowy, w wysokości 200 
zł za każdy dzień zwłoki; 

2) za każde odstępstwo wskazujące, że parametr dostarczonego oleju opałowego jest gorszy od wymagań 
określonych Umową w wysokości 100 zł (niezależnie od obowiązku wymiany dostarczonej partii na zgodny 
z wymaganymi parametrami); 

3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości Umowy 
od wykonania której odstąpiono. 

2. Wykonawca   jest   uprawniony   do   naliczenia   Wykonawcy   kary   umownej   za   odstąpienie   od   Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wartości Umowy od wykonania której 
odstąpiono. 

3. Zamawiający - ze skutkiem na dzień złożenia Wykonawcy oświadczenia (ex nunc) - jest uprawiony do 
odstąpienia od Umowy (w całości lub części), w przypadku gdy: 

1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku lub otwarta likwidacja Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 
wykonywanie przedmiotu Umowy; 

2) gdy zwłoka w wykonaniu danej dostawy przekroczy 14 dni kalendarzowych, 

3) trzykrotnej nieprawidłowej, lub niepełnej, lub nieterminowej lub wadliwej realizacji złożonego zamówienia, 

4) dwukrotnego opóźnienia w realizacji złożonej reklamacji ilościowej lub jakościowej, 

5) stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  przedmiot  Umowy  nie  spełnia  parametrów  jakościowych 
określonych niniejszą umową, 

6) w przypadkach i na warunkach określonych w art. 456 ustawy Pzp 

4. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie do 30 kwietnia 2022 r. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na jednostronne potrącanie kar umownych z choćby niewymagalnymi należnościami 
za dostawy oleju opałowego, o ile na dzień potrącenia bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią 
inaczej. 

6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w Umowie 
Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej 
szkodzie w pełnej wysokości. 

7. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody 
wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją Umowy. 



28 
 

8. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulowaniu, przy czym łączna 
wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego 
w § 3 ust. 1 Umowy. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy, postanowienia dotyczące kar umownych, możliwości dochodzenia 
odszkodowania  przenoszącego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych,  ochrony  danych  osobowych 
i właściwości sądu a także – w przypadku jej zakończenia lub wygaśnięcia - wzajemnych rozliczeń Stron, 
pozostają w mocy. 

 

§ 8. Zmiany w umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej Umowy w stosunku do treści złożonej 

w niniejszym postępowaniu oferty w następującym zakresie: 

1) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy: 

a) spowodowane uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że 

Przedmiot Umowy  należy  wykonać  w  inny  sposób  aniżeli  pierwotnie  to  przewidział  Zamawiający 

w Opisie przedmiotu zamówienia i w Umowie a ponadto zmiana sposobu wykonania Przedmiotu 

Umowy jest korzystna dla Zamawiającego; 

b) w przypadku wprowadzenia po zawarciu umowy nowych rozwiązań technologicznych, o ile zmiany 

takie są korzystne dla Zamawiającego lub z uwagi na wycofanie z rynku starych rozwiązań 

technologicznych, 

– w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian; 

2) zmiany terminu wykonania umowy lub terminów płatności w przypadku: 

a) wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany sposobu realizacji Umowy, przez co niemożliwe jest 

dotrzymanie terminu, 

b) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Przedmiotu Umowy, nie wynikającego z winy 

Wykonawcy, 

c) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, 

d) jeżeli Wykonawca zgłosi przeszkodę w realizacji zadania zawinioną przez Zamawiającego; 

e) wstrzymania/przerwania wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub 

będących następstwem zaistnienia siły wyższej definiowanej jako - zdarzenie lub połączenie zdarzeń 

obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub 

całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły 

zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie 

przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych 

– w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian; 

3) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy 

– w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian; 

4) zmiany wysokości naliczonej Wykonawcy kary umownej, w przypadku, gdy zobowiązanie Wykonawcy 

zostało w znacznej części wykonane, a Zamawiający nie poniósł szkody 

2. Poza zmianami opisanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach określonych 

w art. 455 ust.  1  pkt  2-4  ustawy  Pzp,  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  postanowieniach  przepisu art. 

454-455 ustawy Pzp. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 powyżej, nie mogą spowodować zwiększenia całkowitej wartości 

wynagrodzenia brutto. 

§ 9. Podwykonawcy 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonanie tej części Umowy, którą 
wykonuje przy pomocy podwykonawców. W przypadku udziału wykonaniu umowy przez Podwykonawców, 
odpowiednie zastosowanie znajduje art. 462 ustawy Pzp. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich 
stosunku prawnego, przy czym umowa o podwykonawstwo – na zasadzie art. 463 Pzp - nie może zawierać 
postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w sposób mniej korzystny niż w niniejszej 
umowie, w szczególności w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia. 

3. Powierzenie   realizacji   przedmiotu   umowy   podwykonawcom   wymaga   uprzedniej   pisemnej   zgody 
Zamawiającego. 
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§ 10. Ochrona danych osobowych 

1. Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę umowy danych 

osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych osobowych w celu realizacji 

przedmiotu umowy oraz dochodzenia wynikających z niej ewentualnych roszczeń z uwzględnieniem 

wymogów określonych w rozporządzeniu 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), opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego dalej RODO, jak również na 

podstawie innych obowiązujących przepisów mających zastosowanie do ochrony danych osobowych. 

2. Administratorem Danych Osobowych jest: 
Gmina Wierzbica (siedziba: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. T. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica) – w sprawach 
dotyczących zakresu działań i zadań wynikających z ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym. 

3. Inspektorem Ochrony Danych jest Paula Słowik, z którą możesz się skontaktować  
w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji Twoich praw poprzez (do wyboru): e -mail: 
paula.slowik@cbi24.pl  telefonicznie: 53 5717 100 wew. 21 lub pisemnie na adres siedziby Administratora 
Danych, wskazany powyżej. 
 

4. Dane  osobowe  udostępnione  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  będą  przetwarzane  w  celu  zawarcia 

i realizacji niniejszej umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celach archiwalnych wobec 

prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i przechowania danych osobowych na wypadek prawnej 

potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z zawarciem i realizacją umowy (podstawa 

prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną przetwarzanie danych 

w zakresie miejsca zamieszkania, serii i numeru dokumentu tożsamości oraz daty urodzenia odbywa się na 

podstawie zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

5. Odbiorcami danych osobowych udostępnionych Zamawiającemu przez Wykonawcę mogą być podmioty 

świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne, jak również inne 

podmioty, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. 

6. Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę będą przetwarzane przez czas trwania 

umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych chyba, że 

niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania w przypadkach nakazanych prawem. 

7. Osoby, który dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu, posiadają na zasadach określonych 

w RODO prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do usunięcia 

i przenoszenia danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. W  odniesieniu  do  udostępnionych  Zamawiającemu  danych  osobowych  nie  będą  podejmowane  decyzje 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszej umowy,  
o  przetwarzaniu  ich  danych  osobowych  przez  Zamawiającego  wyłącznie  w  celach  związanych z realizacją 
tej umowy i na zasadach określonych powyżej. 

 
 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne  spory  wynikłe  na  tle  realizacji  Umowy  będą  rozstrzygane  przez  Sąd  właściwy  dla  siedziby 
Zamawiającego. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez strony. 

4. Umowa została zawarta w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy – jeżeli dotyczy. 

 
Załączniki do umowy: 

Opis przedmiotu zamówienia 

Oferta Wykonawcy z dnia …………2021 r. i SWZ 

Wzór protokołu odbioru 

mailto:paula.slowik@cbi24.pl
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Załącznik nr 2.1 do SWZ i Umowy nr    …. z dnia ……………r. 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
 
 

z dnia ……….……..r. godz. ……………… 
 

 
Zgodnie z umową nr ……………………………….. z dnia ………… r 

zawartą pomiędzy Zamawiającym: 
Gminą Wierzbica, z siedzibą w Urzędzie Gminy   w Wierzbicy   ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica 

a 

……………………………………………………………………………………………… - Wykonawcą, 

przedmiotem której jest: Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem oleju opałowego lekkiego do kotłowni:  

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

nie zgłaszam zastrzeżeń co do jakości , ilości i terminowości dostawy zamówionej partii oleju opałowego 

lekkiego lub 

zgłaszam zastrzeżenia: 

− do jakości: tak/nie* 

− do ilości: tak/nie* 

− do terminowości dostawy: tak/nie* 

2) do dostarczonej partii oleju opałowego lekkiego zostało dołączone świadectwo jakości wydane przez podmiot 

uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające parametry jakościowe oferowanego oleju: 

tak/nie* 

oraz wz z ilością 

3) W imieniu Zamawiającego dokonuję / nie dokonuję* odbioru ze względu na następujące okoliczności: - wskazać 
okoliczności: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy osób upoważnionych do odbioru: 

 

Ze strony Zamawiającego: ………………………………… ……………………… 

(imię i nazwisko) (podpis) 
 

 
Ze strony Wykonawcy: ………………………………… ………………………… 

(imię i nazwisko) (podpis) 

* Właściwe podkreślić 
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Załącznik nr 3 do SWZ 
 

 
Dane Wykonawcy / Wykonawców 

występujących wspólnie 

 

 

Adres Wykonawcy: 

kod, miejscowość, ulica, nr lokalu 

 

Nr telefonu:  

E-mail:  

REGON:  

NIP:  

Adres skrzynki ePUAP:  

 
 
 
 

 

O F E R T A 

Zamawiający                   
 Gmina   Wierzbica                                                                                                                         

ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica 

 

Nawiązując do ogłoszenia zamówieniu, oznaczenie sprawy RI.271.3.2021 na: 
 

 

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawców) 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, określonego w specyfikacji warunków zamówienia za 

cenę: 

Cena oferty netto ………………zł 

Cena oferty brutto ……………….zł (słownie: ………………………………………...................zł) 

Wyliczoną zgodnie z poniższą tabelą: 

 
 
 

L.p. 

 

 
Przedmiot 

zamówienia 

Cena netto 

za 1 m3 oleju 

w PLN 

na dzień 

9.09.2021 r. 

 

Oferowany 

(stały) 

opust w % 

 
Cena netto 

za 1 m3 oleju 

po opuście 

w PLN 

 

Szacunko

- wa ilość 

oleju w m3
 

 
 

Wartość 
netto 

w PLN 

 

 
VAT 

w PLN 

 
 

Wartość 
brutto 
w PLN 

1 2 3 4 5=3x4 6 7=5x6 8 9=7+8 

 
1 

Olej opałowy 

lekki 

 
…………… zł 

 
..…. % 

 
…………… zł 

 
450 m3

 
………… zł ………… zł ………… zł 

 
 

 
2. Oferujemy  czas dostawy od chwili powiadomienia ………………. godzin.

Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem oleju opałowego lekkiego do kotłowni:  w Wierzbicy   przy                          
ul. Sienkiewicza 32, ul. Żeromskiego 34, ul. Kościuszki 73 - budynek Urzędu Gminy  oraz Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej (5 km od Wierzbicy). 
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1. Oświadczam/y, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający  

w przypadku wyboru niniejszej oferty na zasadach wynikających z umowy. 

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia 

zamieszczonymi w SWZ wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.  

3. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z SWZ i Projektem umowy. 

4. Oświadczam/y, że akceptuję/emy instrukcję użytkowania miniportalu  

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf   zawierająca wiążące 

Wykonawcę informacje związane z korzystaniem z miniPortalu w szczególności opis sposobu 

składania/zmiany/wycofania oferty w niniejszym postępowaniu. 

5. Wadium zostało wniesione w formie .......................................................................................................................... 

Wadium należy zwrócić na nr konta: w banku: …………………………………………………...……………………. 

6. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................do nr 

......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych 

stronach Oferty są jawne. 

(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których 

mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 

7. Zobowiązujemy się dotrzymać wskazanego terminu realizacji zamówienia. 

8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i złożone 

oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk).  

9. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp informuję, że wybór oferty1: 

 

a)  nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, 

 

b)  będzie prowadzić do prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących 

towarów/usług: 

 

…………………………………………………………… - …………………………………………………………..     
zł netto 

                             Nazwa towaru/usług                                                            wartość bez kwoty podatku VAT 
*Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 

bez kwoty podatku. Należy zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał, że wybór oferty Wykonawcy, 

nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu* 

*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA. 

1) Akceptuję proponowany przez Zamawiającego Projekt umowy, który zobowiązuję się podpisać w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2) W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości i na warunkach określonych w SWZ i Projekcie umowy. 

 
 

 

 

 
1  Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b). 
2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
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Rodzaj wykonawcy: 

 mikroprzedsiębiorstwo 

  małe przedsiębiorstwo 

  średnie przedsiębiorstwo 

  jednoosobowa działalność gospodarcza 

  osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

 inny rodzaj 

 

Wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na: 
 

Imię i nazwisko  

Instytucja  

Adres  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są: 

1)  …………………………… 
              2)  …………………………… 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym  
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OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

 

 

Załącznik nr 4 do SWZ 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – 
nr sprawy DZP.341.43.2021 

 

 

Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) zamieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego ) 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

Identyfikator postępowania na miniPortalu 

(Znak postępowania: RI.271.4.2021) 

Identyfikator postępowania: 

Uwaga: Użyte w SWZ wyrażenie „Identyfikator postępowania” oznacza identyfikator postępowania podany  

w miniPortalu. 

8eaa3a5e-263a-4992-8fea-058956496f6c


