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S P E C Y F I K A C J A    
 W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A  

  (SWZ) 
 

 

znak postępowania: WKD10c-27-1/2021 
 
 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami1 
na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. 

- zamówienie sektorowe 
 
 

 
NAZWA ZAMÓWIENIA: 

 
„Dostawa oleju opałowego” 

 
 
 
 
 

 

TERMINY 
 

składanie ofert do dnia 08.03.2021 r. do godz. 09:00 

otwarcie ofert dnia 08.03.2021 r. o godz. 13:00 

 

 
 
  
  
  

                                                
1 Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Zamawiający może zaprosić do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na SWZ, które nie zostały odrzucone oraz które podlegają 

ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o ile Zamawiający przewidział taką możliwość, a po zakończeniu negocjacji zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych.  
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 
nazwa:   Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
adres:    ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
NIP:    529-16-28-093 
REGON:   017194070 
 
godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 
telefon:   +48 22 755 47 60 wew. 8 
strona internetowa:  www.wkd.com.pl 
e-mail:   techniczny@wkd.com.pl 
 
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia www.wkd.com.pl od dnia opublikowania SWZ. 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych  
przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o., zwanego dalej: „Regulaminem”. 

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.wkd.com.pl. Wykonawca, przed złożeniem 
oferty, zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. 

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na SWZ oferty mogą składać wszyscy zainteresowani 
Wykonawcy, a następnie Zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach 
kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprasza Wykonawców do składania ofert dodatkowych.  

4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w § 1 ust. 3 Regulaminu tj. 428 000 euro dla dostaw.  

5. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.), dalej: „ustawa Pzp”, z zastrzeżeniem wyjątków wprost wskazanych w niniejszej SWZ lub 
Regulaminie.  

6. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną oraz podmioty te występujące wspólnie. 

7. Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji 
podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 
udziału w postępowaniu.  

III. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji 

1. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  

2. Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o którym mowa § 8 ust. 12 pkt 1 Regulaminu. 

3. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji, Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy 
w odpowiedzi na SWZ złożyli oferty, o wykonawcach: 

1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, 

2) których oferty zostały odrzucone,  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach 
których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert. 

5. Podczas negocjacji ofert Zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich Wykonawców.  

6. Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym Wykonawcom przewagę nad innymi Wykonawcami. 

7. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. 

8. Żadna ze Stron nie może, bez zgody drugiej Strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda 
jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem. 
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9. Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na SWZ nie zostały odrzucone, o 
zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych. 

10. Zaproszenie do składania ofert dodatkowych zawiera co najmniej: 

1) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego 
postępowania; 

2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych 
ofert. 

11. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach 
kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.  

12. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta 
złożona w odpowiedzi na SWZ.  

13. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach 
każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.  

14. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji, niż 
oferta złożona w odpowiedzi na SWZ, podlega odrzuceniu. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w maksymalnej ilości 93 m3. Jednorazowa zamawiana 
dostawa będzie oscylować w granicach od 6 m3 do 9 m3 oleju opałowego. 

2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

Lp. Kod  Nazwa  

1 09.13.51.00-5 Olej opałowy 

 

3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania: 

a) Polskiej Normy PN-C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1; 

b) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla 
olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2016 r. 
poz. 2008); 

c) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych 
(Dz.U. 2019 r., poz. 1822). 

4. Właściwości fizyko – chemiczne oleju opałowego: 

Lp. Parametry Jednostka Wymagania wg normy 

1 Gęstość w temp. 15°C Mg/m3 max. 0,860 

2 Wartość opałowa MJ/kg min. 42,6 

3 Zawartość siarki % (m/m) max. 0,1 

4 Temperatura zapłonu °C min. 56 

5 
Pozostałość po koksowaniu (z 10 % pozostałości 
destylacyjnej) 

% (m/m) max. 0,3 

6 Pozostałość po spopieleniu % (m/m) max. 0,01 

7 Zawartość wody mg/kg max. 200 

8 Zawartość zanieczyszczeń mg/kg max. 24 

9 Lepkość kinematyczna w temp. 20°C mm2/s max. 6 

10 Temperatura płynięcia °C  max. -20 

11 
Destylacja normalna: 
do temp. 250°C 
do temp. 350°C 

 
%(V/V) 
%(V/V) 

 
max. 65 
min. 85 

12 Zawartość znacznika SY 124 mg/l 
min. 6 
max. 9 

13 Zawartość barwnika S Red 19 mg/l min. 6,3 
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5. Ilość oleju opałowego określona w ust. 1 stanowi przewidywane maksymalne zapotrzebowanie na olej opałowy w okresie trwania umowy 
i może ulec zmianie ze względu na czynniki atmosferyczne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w okresie 
obowiązywania umowy maksymalnej ilości oleju opałowego, o której mowa w zdaniu poprzednim, a Wykonawcy nie będą przysługiwały 
z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  

6. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport oraz wyładunek do miejsca przeznaczenia. 

7. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, znajdującej się w Grodzisku Mazowieckim 
05-825, przy ul. Stefana Batorego 23. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był dostarczany własnym transportem i na 
koszt Wykonawcy, do siedziby WKD, w dni robocze w godz. 800 - 1400. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy w terminie nie później 
niż 72 godziny, licząc od dnia otrzymania zamówienia. 

8. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów 
niebezpiecznych przez osoby posiadające niezbędne, wymagane przepisami prawa uprawnienia. 

9. Zamawiający wymaga, aby cysterna samochodowa dostarczająca olej opałowy wyposażona była w pompę dystrybucyjną, legalizowany 
licznik przepływu oleju oraz wąż spustowy L = min. 20 m z przystosowaną końcówką do wlewu oleju do zbiorników Zamawiającego. 

10. Z każdą dostawą oleju opałowego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wystawione przez producenta oleju świadectwo jakości, 
potwierdzające właściwości fizyko - chemiczne dostarczonego oleju opałowego. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobierania próbki oleju opałowego po każdej dostawie, w obecności przedstawiciela 
Wykonawcy, celem przeprowadzenia badań kontrolnych tj. sprawdzenia zgodności własności fizyko - chemicznych. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności właściwości oleju opałowego, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia oleju ze zbiornika oraz 
oczyszczenia go na własny koszt. 

12. Odbiór oleju opałowego następować będzie każdorazowo w obecności przedstawicieli obu Stron na podstawie protokołu odbioru danej 
partii oleju. 

13. Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
biorących udział w realizacji zamówienia. 

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

16. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w § 4 ust. 9 Regulaminu. 

17. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

18. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

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

20. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

21. Zamawiający nie przewiduje obowiązku przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez niego dokumentów 
dostępnych na miejscu u Zamawiającego.  

V. Termin wykonania zamówienia 

1. Dostawy będą realizowane od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy lub do czasu wyczerpania maksymalnej ilości oleju 
opałowego, o której mowa w Rozdziale IV SWZ, w zależności która z tych przesłanek nastąpi wcześniej. 

2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie trwania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego  

VI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 
treści tej umowy 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zostały określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy, 
które stanową Załącznik nr 4 do SWZ. 

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

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym Projektowanych 
Postanowieniach Umowy. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 
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5. Wykonawca, którego oferta została uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony odrębną wiadomością 
o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

VII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie się komunikował 
z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania 
i odbierania korespondencji elektronicznej 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej2, przy użyciu miniProtalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP, dostępnego 
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ oraz przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem e-mail techniczny@wkd.com.pl.  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. 
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” oraz do „Formularza komunikacji”. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz 
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnego pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) 
dostępnych pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  

5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 1 SWZ, podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta Wykonawcy i załączników do oferty) odbywa się elektronicznie 
za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. 
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.      

7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email techniczny@wkd.com.pl.  

8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załącznik. Zamawiający 
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na adres email wskazany 
w ust. 7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych 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. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu 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. z 2020 r., poz. 
2415).   

9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

VIII. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca przy realizacji zamówienia może korzystać z podwykonawstwa. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na 
obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już 
znani. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 
zamówienia. 

IX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami  

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Joanna Grabska – Specjalista Wydziału Technicznego 
i Zamówień Publicznych, e-mail: techniczny@wkd.com.pl 

                                                
2 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) 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/
mailto:techniczny@wkd.com.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
mailto:techniczny@wkd.com.pl
mailto:techniczny@wkd.com.pl
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X. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, do dnia 5 maja 2021 r. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w ust. 1, 
Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego. 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, 
.xps, .odt opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można 
znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: 
http://www.nccert.pl/kontakt.htm.  

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: 
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany  

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: 
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty  

Ważne zalecenie! W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) 
Wykonawca dołącza do oferty uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument 
z wszytym podpisem (typ wewnętrzny): 

1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES; 

2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES. 

3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkowania”, dostępnej na stronie: 
https://miniportal.uzp.gov.pl. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik z kluczem publicznym. 
Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl. 

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, 
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 
Wykonawca zrobi spakowany folder – archiwum .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem 
miniPortalu Wykonawca zaszyfruje folder – archiwum .zip zawierający spakowane dokumenty składające się na ofertę.  

6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 
1913 z późn.zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część  skompresowane do jednego pliku archiwum .zip, należy ten plik zaszyfrować. Wykonawca zobowiązany jest, 
wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ww. ustawy o  zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób 
umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane 
przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu 
zachowania poufności objętych klauzulą informacji.     

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie 
wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum .zip.   

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje 
wymagane w Formularzu ofertowym. 

http://www.nccert.pl/kontakt.htm
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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9. Do oferty przygotowanej w sposób określony w ust. 8 należy dołączyć: 

1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, w zakresie wskazanym 
przez Zamawiającego -  zgodnie ze wzorem oświadczenia Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o 
zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;  

2) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda: 

a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
innego właściwego rejestru; 

b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy3 (jeżeli dotyczy); 

c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). 

10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt 2 lit a) SWZ, jeżeli Zamawiający może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych 
dokumentów. 

11. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

12. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu muszą być 
złożone w oryginale.  

13. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.   

14. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej 
lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii 
(skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej na papierze, w formie elektronicznego poświadczenia 
sporządzonego zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 
pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy 4. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa 
nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.  

XII. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę dostępna jest dla 
Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres 
poczty elektronicznej, za pośrednictwem której prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 8 marca 2021 r., do godz. 09:00. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w języku polskim. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania 
ofert. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” otrzyma numer generowany 
przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany 
w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

XIII. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godzinie 13:00. 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie 

                                                
3 Wymagane umocowanie zostało określone w § 13 ust. 3 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) 
4 zgodnie z rozporządzeniem 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 postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) 
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na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach 
zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 
przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.  

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

XIV. Podstawy wykluczenia 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się w przypadkach wskazanych w przepisie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 
z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, tj. Wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a). udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b). handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c). o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie, 

d). finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym 
mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e). o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego 
przestępstwa, 

f). powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g). przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym 
mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h). o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

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

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 
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6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego 
zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. h, oraz 
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa w tym ustępie została skazana za przestępstwo wymienione 
w ust. 1 pkt 1 lit. h. 

4. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w okresach wskazanych w przepisie art 111 ustawy Pzp. 

XV. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XIV 
SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

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

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:  

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do 
prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na obrót 
paliwami ciekłymi, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 
z późn. zm.). 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do 
których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które dostawy wykonają 
poszczególni Wykonawcy. 

XVI. Podmiotowe środki dowodowe 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowi dowód potwierdzający, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni 
od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w SWZ, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 
środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 

1) Oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo 
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SWZ; 

2) Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn.zm.). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument 
potwierdzający posiadanie aktualnej koncesji składa jeden z Wykonawców występujących wspólnie, który będzie realizował 
zamówienie. 
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5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał 
w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w § 7 
ust. 9 Regulaminu. 

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

7. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę 
w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub 
oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do 
ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:  

1) oferta Wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

9. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 8, aktualne na dzień ich złożenia. 

10. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub złożonych 
podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

11. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym 
zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o 
przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

XVII. Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 
towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178). 

3. Cenę oleju należy obliczyć zgodnie z ust. 3. Upust zaproponowany przez Wykonawcę powinien być przedstawiony w formie kwotowej 
w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i będzie obowiązywać przy każdej dostawie dotyczącej wykonania przedmiotowego 
zamówienia. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszej SWZ. 

4. Sposób obliczenia ceny netto oleju w ofercie: 

Cena netto oleju = 
Cena hurtowa netto 1 m3 oleju opałowego publikowana na stronie internetowej producenta 
PKN Orlen https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx z dnia 
25 lutego 2021 r. (-) minus proponowany upust 

 
x 115 m3 

 
5. Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym cenę ofertową brutto obliczoną za pomocą wzoru:  

Cena ofertowa brutto = cena netto oleju obliczona w sposób wskazany w ust. 4 + podatek VAT. 

6. Przedmiot zamówienia będzie realizowany po cenie ustalonej w następujący sposób: 

Cena brutto 1-go m3 oleju = 

 
Cena netto 1 m3 oleju opałowego publikowana na stronie internetowej producenta 

PKN Orlen https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx  
z dnia złożenia zamówienia (-) minus proponowany upust 

+ podatek VAT,  
akcyza 

7. Podana w ofercie cena obejmuje wszelkie koszty, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi 
stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami 
podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 

https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx
https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx
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8. Prawidłowe ustalenie stawki i wartości podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie  
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn.zm.). Wykonawca poda w Formularzu 
ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na 
dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane 
będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się przesłanki omyłki, o których mowa w § 11 ust. 
11 pkt 10 Regulaminu w związku z § 11 ust. 3 lit. c Regulaminu.   

9. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich i podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami 
arytmetyki, tj. końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do jednego grosza, zgodnie z art. 
106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn.zm.). 

10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w 
walutach obcych. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy cena ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena 
ryczałtowa podana słownie. 

12. Jeżeli zostanie 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, z późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny 
Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.  

13. W ofercie, o której mowa w ust. 12, 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. 

XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. 

Kryterium C – Cena oferty brutto – waga 100% 
 
Na cenę ofertową brutto składa się: cena netto sprzedaży 1 m³ oleju opałowego publikowana na stronie internetowej producenta 
(PKN Orlen https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx) z dnia 25.02.2021 r. obniżona o wskazany 
w Załączniku nr 1 do SWZ upust za 1 m³ 5, pomnożona przez szacunkową ilość dostawy oleju opałowego na cały okres trwania 
umowy tj. 93 m³ z doliczonym podatkiem VAT, akcyzą.   
 
Każda z ważnych ofert będzie punktowana poprzez porównanie ceny brutto oferty z najniższą ceną do ceny brutto oferty badanej, 
wg poniższego wzoru:  

𝐂𝐢 =
𝐂𝐦𝐢𝐧
𝐂𝐛𝐚𝐝

× 𝟏𝟎𝟎 

   
gdzie: 

i   – numer oferty 
Ci  – liczba punktów przyznanych i-tej ofercie w kryterium „cena oferty” 
Cmin  – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, 
Cbad – cena brutto ocenianej i-tej oferty. 

2. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie 
z zasadami arytmetyki. 

3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

                                                
5 Upust w PLN, o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena zakupu oleju opałowego w stosunku do ceny hurtowej oleju opałowego lekkiego obowiązującej w dniu złożenia 

zamówienia opublikowanej na stronie internetowej PKN ORLEN 

https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx
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ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych 
niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub 
innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta 
otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do 
kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli Zamawiający nie będzie 
prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert. 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcie umowy w 
sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem postanowień SWZ, w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie 
podpisania umowy. 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed zawarciem umowy do: 

a) przesłania Zamawiającemu informacji niezbędnych do wypełnienia umowy (tj. dane rejestrowe firmy, nazwiska osób 
odpowiedzialnych za realizację umowy, adresy e-mail i nr telefonów); 

b) wskazania osób umocowanych do zawarcia umowy i przedłożenia Zamawiającemu pełnomocnictw, o ile wynikałaby konieczność 
posiadania pełnomocnictwa. 

5. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3 i 4, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w 
Projektowanych Postanowieniach Umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 
złożonej oferty a w przypadku przeprowadzenia negocjacji, o których mowa w Rozdziale III SWZ, oferty dodatkowej. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako 
najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta został wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców 
oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Wykonawca może w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania 
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Regulaminu czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do 
której jest on zobowiązany na podstawie Regulaminu. Uprawnienie to odnosi się jedynie do wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia 
jego oferty. 

2. Zamawiający może, w odpowiedzi na informację przekazaną zgodnie z ust. 1, uznać informację przekazaną przez Wykonawcę za 
zasadną lub uznać tę informację za niezasadną. 

3. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej 
informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w Regulaminie dla tej czynności. 

4. W przypadku uznania przez Zamawiającego informacji przekazanej przez Wykonawcę, zgodnie z ust. 1, za niezasadną, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę, podając uzasadnienie swojej decyzji. 

5. W przypadku, gdyby informacja, o której mowa w ust. 1 obejmowała w swojej treści inne czynności niż wykluczenie Wykonawcy lub 
odrzucenie oferty, Zamawiający pozostawia taką informację bez rozpoznania. 
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XXI. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 

XXII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu. 

XXIII. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych 

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

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku 
Mazowieckim (05-825), ul. Stefana Batorego 23; 

2) Kontakt z administratorem danych osobowych w Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.: iod@wkd.com.pl; 

3) 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 podstawa prawną ich przetwarzania jest 
obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na 
Zamawiającym; 

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o zasady określone w § 3 Regulaminu; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z § 3 ust. 8 Regulaminu przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia; 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do 
art. 22 RODO; 

8) Posiada Pani/Pan: 

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 osobowych6; 

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 publicznego; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

10) 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 

                                                
6 z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem lub ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
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