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 Bychawa 20.09.2021r. 

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SWZ” 

1. ZAMAWIAJĄCY. 

Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie w imieniu i na ich rzecz jednostek organizacyjnych 

wymienionych w załączniku nr 3 do specyfikacji  warunków zamówienia (SWZ), ul. Piłsudskiego 81, 23-

100 Bychawa; tel. 81/566 00 19, 

strona internetowa: http://kwiateklo.pl 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl 

adres poczty elektronicznej: liceum@kwiateklo.pl 

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

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 

ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

2.1. Zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z      

postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:     

https://miniportal.uzp.gov.pl 

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

 Postępowanie będzie prowadzone w  trybie PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI na podstawie art. 

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z 

późn. zm.), o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 214 000 EURO 

        3.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1    

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

        3.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia    

               negocjacji. 

        3.3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich   

               mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

       3.4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia   

              przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na    

              sfinansowanie w całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

        3.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

http://kwiateklo.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:liceum@kwiateklo.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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        3.7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 227 500 litrów  dla 

jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego na potrzeby eksploatacji budynków, lokali 

i obiektów użytkowych. 

Dostarczony olej powinien spełniać wymagania Polskiej Normy PN-C96024:2011 „Przetwory 

naftowe. Oleje opałowe” oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki 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 2016 r, poz.2008). 

Minimalna wartość opałowa oleju – 42,6 MJ/kg, natomiast pozostałe parametry powinny być 

zgodne z normami określonymi w przepisach prawa. 

 

     Szacunkowa ilość dostarczanego oleju opałowego wynosi 227 500 litrów, w tym: 

     a) Poradnia Psychologiczno- Pedagogicznej w Bychawie – 5 000  litrów, 

     b) Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie – 120 000 litrów, 

     c) Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego w Bychawie – 50 000 

litrów, 
     d) Specjalny Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy – 38 000 litrów, 

     e)  Dom Dziecka Oficyna w Woli Gałęzowskiej –8 500  litrów, 

      f) Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie (Urząd Pracy w Bychawie )– 6 000 litrów 

 

   

   4.2. Dostawy oleju opałowego będą się odbywały na podstawie umów zawieranych odrębnie 

przez  poszczególnych Odbiorców, wymienionych w pkt 4.1. 

 

   4.3. Dostawy oleju będą następowały na podstawie zamówień składanych, za pomocą faksu lub    

telefonicznie, przez Odbiorcę. Dostawy będą realizowane specjalistycznym pojazdem    

          transportowym wyposażonym w legalizowany  układ do pomiaru ilościowego oleju. 

 

   4.4. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualne  

          świadectwo jakości na dostarczany olej. 

 

    4.5. Podane w pkt 4.1. ilości oleju opałowego są wielkością przybliżoną, która w trakcie 

realizacji  umowy może ulec zmianie. W zależności od rzeczywistych potrzeb poszczególnych 

Odbiorców zamawiających zastrzega sobie prawo : 

a) do zmniejszenia ilości dostarczonego oleju opałowego wskazanego w pkt 4.1. o 

maksymalnie  30%, 

b) do zwiększenia ilości dostarczonego oleju opałowego wskazanego w  pkt 4.1. o 

maksymalnie   40%,  z zastrzeżeniem pkt 4.7. 

 

     4.6. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego ani Odbiorców żadnych roszczeń 

            finansowych, jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub poszczególni 

Odbiorcy zakupują od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość oleju opałowego niż wskazana w 

pkt 4.1. 

     4.7. W przypadku zmiany wielkości zużycia oleju Wykonawca zobowiązany jest w każdym 
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przypadku stosować do  rozliczeń z Zamawiającym i Odbiorcami zaoferowany w przetargu upust 

od ceny   oleju opałowego ogłoszonej na   stronie www.orlen.pl w zakładce „Hurtowe ceny paliw” 

w dniu  dostawy. 

      4.8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

            Kod i nazwa CPV: 09135100 – 5 Olej opałowy 

     4.9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez  wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

  Termin realizacji zamówienia: w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy  

 

a) dostawa oleju opałowego do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bychawie   w terminie 

do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy       

b) dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie  

w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy       

dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego   

w Bychawie w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy       

dostawa oleju opałowego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy w 

terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy       

dostawa oleju opałowego do Domu Dziecka Oficyna w Woli Gałęzowskiej w terminie do 12 

miesięcy od dnia podpisania umowy       

f) dostawa oleju opałowego do Powiatowego Urzędu Pracy w Bychawie w terminie do 12 

miesięcy od dnia podpisania umowy       

          

6. OFERTY WARIANTOWE 

      6.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

      6.2. 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. 

  

 

 

 

 

http://www.orlen.pl/
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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. W przypadku  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

warunek określony w   pkt. 8.2.2. musi zostać spełniony przez każdego z Wykonawców. 

      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. 

9. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW – nie dotyczy 

      9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu    

         polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

 9.2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

        zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie 

do realizacji którego te zdolności są wymagane.  
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9.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach   lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że   

     Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów. 

     9.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

   9.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

     potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

    wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo  

wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

     9.6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 

polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.   

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

     udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 11.1. 

    SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

    wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,     

w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów 

określonych w Rozdziale 11 SWZ. 

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. 

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

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) 11.1. Do oferty 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z 

Załącznikiem nr 3 do SWZ. 
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11.2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 11.1 SWZ stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

11.3. Zamawiający wezwie 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 ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

11.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

11.4.1. 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. 

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

 11.5.1. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 

mowa w pkt 11.1 SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

11.5.2. Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w pkt 11.1 SWZ. 

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

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

11.7. 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 w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

12. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
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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. 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 w oryginale, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

13.3. Podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby sporządza się w postaci elektronicznej – jeżeli dotyczy. 

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

(https://miniportal.uzp.gov.pl/),  oraz poczty elektronicznej (liceum@kwiateklo.pl). 

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

oferty  udostępnionego 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 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 

mailto:liceum@kwiateklo.pl
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formularza dostępnego 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 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) 

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  pocztę elektroniczną Zamawiającego. 

13.13. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Paweł Dudek, tel. 81 566 00 19, w 21, e- mail: liceum@kwiateklo.pl 

Elżbieta Wilkołaska, tel. 81 566 00 19, w 20, e- mail: liceum@kwiateklo.pl 

 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

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 1 do SWZ. 

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
mailto:liceum@kwiateklo.pl
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14.3.1. oświadczenie, o których mowa w pkt 11.1. SWZ; 

14.3.2. zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w pkt 9. 3. SWZ (jeżeli dotyczy); 

14.3.3. dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy); 

14.3.4. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy); 

14.3.5. 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); 

14.3.6. 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. 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. 

14.7. 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. 

14.8. 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. 

14.9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego 

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

dostępnej na miniPortalu. 
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14.10. 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. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

15.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 26.10.2021 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 miniPortalu. 

16.2. Termin składania ofert upływa w dniu  27.09.2021 r. o godz. 10:00. 

16.3. Termin otwarcia ofert upływa w dniu  27.09.2021 r. o godz. 10:15. 

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. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

17.1. W ofercie należy podać cenę brutto za dostawę oleju grzewczego w ilości 227 500 litrów, 

oraz w rozbiciu na poszczególnych Odbiorców oleju. 

17.2. Do wyliczenia ceny jednostkowej brutto oraz łącznej kwoty wynagrodzenia brutto za 

wykonanie całości przedmiotu zamówienia, Wykonawca zastosuje właściwą stawkę podatku od 

towarów i usług (VAT) w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert. . Jako 

podstawę ustalenia ceny 1 litra oleju należy przyjąć cenę oleju ogłoszoną na stronie www.orlen.pl 

w zakładce „Hurtowe ceny paliw” w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

17.3. Wykonawca oblicza cenę oferty z zastosowaniem cen jednostkowych brutto z 

uwzględnieniem zaoferowanego upustu oraz szacunkowych wielkości zapotrzebowania na olej 

opałowy, zawartych w Części I pkt 4.1. 

17.4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w polskich 

złotych. 
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18. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT. 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:  

cena oferty brutto   – 60 %.  

termin realizacji zamówienia   – 20 %.  

 termin płatności faktury – 20 %  

Oferty będą oceniane w systemie punktowym: 

Ad. 1 - Sposób dokonywania oceny w kryterium cena wg wzoru:    

Sposób oceny:  

1) cena oferty:  Z = (Cn : Cb) x 60 punktów 

 gdzie:  Cn  - cena najniższa, Cb – cena badana 

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę ofertową 

brutto. Upust na zakup oleju – niezmienny przez cały okres umowy upust od ceny oleju ogłaszanej 

na stronie www.orlen.pl w zakładce „Hurtowe ceny paliw”. Zaoferowany upust musi być liczbą 

całkowitą.   

W zakresie kryterium termin realizacji zamówienia zostanie przyznana następująca punktacja:     

realizacja zamówienia od dnia zgłoszenia telefonicznego lub za pomocą faksu:      

1 dzień – 20 pkt,  

2 dni  – 15 pkt,  

3 dni  – 10 pkt,  

4 dni – 5 pkt  

5 dni i więcej – 0 pkt     

  

Sposób dokonywania oceny w kryterium termin płatności zostanie przyznana następująca 

punktacja: za termin płatności wynoszący:  

 - 30 dni  – 20 pkt,  

-  od 15 do 29 dni (włącznie) - 10 pkt 

 - od 7 do 14 dni (włącznie) - 5 pkt, 

  

Termin płatności będzie liczony od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Oferty 

będą ocenianie w systemie punktowym. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska 

łącznie najwyższą liczbę punktów, tzn.  sumę punktów w przyjętych  kryteriach oceny. Obliczenia 

dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 
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19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

19.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

20.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

21. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

21.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 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. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i 

formie określonej w pkt 20 SWZ (jeżeli jego wniesienie było wymagane). 

21.4. 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. 

21.5. 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. 

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 
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 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 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), dalej 

„RODO” informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe, ul. Spokojna 9, 20-074 

Lublinie 

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr telefonu 81 528 66 26; adresem: e-

mail: ido-edukacja@powiat.lublin.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublinie 

Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych,  ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin pokój: 102A (I 

piętro) z dopiskiem IOD. 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2018 pod nazwą 

„Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego na 

potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych”. 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) dalej „ustawa Pzp”, 

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

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

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

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

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp, 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

 posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

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

**; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   − 

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

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 16.9.  W 

przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 
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wskazania dodatkowych informacji:  - mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - mających w 

szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza  przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

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

RODO, − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio 

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 

5 RODO. 

Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych 

osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 

dotyczą i od których dane te bezpośrednio pozyskał. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


