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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SWZ) 

 

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w roku 2022 
do budynku Dyrekcji i Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

z siedzibą w Bodzentynie wraz z wyładunkiem 

(określenie przedmiotu zamówienia) 

    

  

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem                                            

miniportal.uzp.gov.pl 

 

  

   

 

ZATWIERDZIŁ: 

 

 

 

z up. Paweł Sadrak 

gł. specjalista ds. obsługi funduszy celowych 

/podpis na oryginale/ 

 

 

 

Bodzentyn, 23-11-2021 r. 
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Rozdział I - NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

1. Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn 

2. Nr telefonu: 41 311 51 06 

3. Adres poczty elektronicznej: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl  

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: bip.swietokrzyskipn.org.pl 

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

i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane                                                    

z postepowaniem: www.bip.swietokrzyskipn.org.pl  

Rozdział II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art.  

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

1129, ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

3. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.). 

Rozdział III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w roku 2022 do 

budynku Dyrekcji i Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą  w Bodzentynie wraz 

z wyładunkiem, w ilości planowanej 35 000 l łącznie do dwóch kotłowni mieszczących się 

w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie 26-010, przy 

ul. Suchedniowskiej 4, oraz w budynku muzeum na Świętym Krzyżu pod adresem 26-006 Nowa 

Słupia, ul. Święty Krzyż 2. 

2.    Dostarczany olej musi odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym Polską Normą PN-C- 
96024:2011 lub równoważnymi „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w zakresie oleju opałowego 
lekkiego gatunku L-1 oraz wymagania 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 1 grudnia 
2016 r. poz. 2008). Olej opałowy  musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 11 września 2019 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2019 
r., poz. 1822) i posiadać parametry nie gorsze niż podane w poniższej tabeli: 

Parametr Jednostka 
Zakres  

Metoda badań 
min. max. 

Gęstość w temp. 15 oC kg/m3 - 860 PN-EN ISO 12185, PN-EN ISO 3675 

Wartość opałowa MJ/kg 42,6 - PN-C-04062 

Temperatura zapłonu oC 56 - PN-EN ISO 2719 

Lepkość kinematyczna w temp. 20 oC mm2/s - 6,000 PN-EN ISO 3104 

Skład frakcyjny    

PN-EN ISO 3405   do temp. 250 oC destyluje %(V/V) - 65,00 

 do temp. 350 oC destyluje %(V/V) 85,00 - 

Temperatura płynięcia oC  - -20 PN-EN ISO 3016 

Temperatura mętnienia oC  -1  PN-EN-ISO 3015 

Pozostałość po koksowaniu w 10% 
pozostałości destylacyjnej 

%(m/m) - 0,30 PN-EN ISO 10370 

Zawartość siarki %(m/m) - 0,100 PN-EN ISO 8754,PN-EN ISO 14596 

Zawartość wody mg/kg - 200 PN-EN ISO 12937 

Zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg - 24,0 PN-EN 12662 

Pozostałość po spopieleniu %(m/m) - 0,010 PN-EN ISO 6245 

Smarność, skorygowana średnica śladu 
zużycia (WSI,4) w temp. 60oC 

µm - 460 PN-EN ISO 12156-1 

Stabilność oksydacyjna g/m3 - 25 PN-ISO 12205 

Barwa2) - czerwona wzrokowo 

1) Nie normalizuje się wartości, podawać w atestach.    
2) Olej opałowy lekki powinien zawierać barwnik czerwony oraz znacznik zgodnie z aktualnymi wymogami formalno-prawnymi. 
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3. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: 09135100-5. 

4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego 

określonymi w SWZ i projektowanymi postanowieniami umowy. 

5. Wykonawca wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania będzie zobowiązany do 

wykonywania sukcesywnych dostaw,  zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego, 

zamówionej ilości oleju własnym transportem i na swój koszt do zbiornika oleju zlokalizowanego pod 

adresem wskazanym przez Zamawiającego. Średnia jednorazowa dostawa to około 6 000 litrów do 

jednej z dwóch destynacji wskazanych w Rozdziale III ust.  1 SWZ. 

6. Zamawiający wymaga, aby każdorazowa dostawa oleju była realizowana w terminie do 2 dni od 

chwili dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. Terminy poszczególnych dostaw i ilość oleju 

zamawianego w danej dostawie Zamawiający będzie ustalał z Wykonawcą telefonicznie a następnie 

potwierdzi zamówienie e-mailem przesłanym do Wykonawcy.  

7. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania  z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.  

    Zamawiający może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość zrealizowanych dostaw, jednak nie 

więcej niż o 30%, tj. nie więcej niż o 10 500 litrów łącznie do dwóch kotłowni. Szczegółowe 

postanowienia dotyczące skorzystania z prawa opcji zawarte są w projektowanych postanowieniach 

umowy – Załącznik nr 3 do SWZ. Ewentualne zmiany ilościowe mogą być uzależnione od warunków 

atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym oraz  posiadanych możliwości  finansowych. 

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku,  

gdy Zamawiający z opcji nie skorzysta. Wykonawca nie jest obowiązany do realizacji zakresu  

opcjonalnego w zakresie, w jakim zastrzeżone prawo opcji nie zostało uruchomione przez  

Zamawiającego zgodnie z zapisami umowy, jak również Wykonawca nie może domagać się jego 

realizacji. 

8. Olej opałowy musi posiadać świadectwo jakości i parametry nie gorsze niż określone w pkt. 2. 

      9.  Przedmiot zamówienia obejmuje również transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz 

wyładunek. 

10.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

11.   W przypadku, o którym mowa w pkt. 10, Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 

12.   W przypadku przyjmowania oleju w warunkach rzeczywistych i kontrolowania jego ilości na 

podstawie wskazań przepływomierza Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji 

licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na 

autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju opałowego lekkiego. 

13.  Olej dostarczany będzie cysternami dostawczymi posiadającymi legalizowane urządzenia wydawczo-

pomiarowe, z których po zakończeniu wydawania paliwa otrzymywany będzie wydruk wydanej ilości 

paliwa w przeliczeniu (automatycznym) do temperatury (referencyjnej) 15°C, zgodnie z Ustawą 

o podatku akcyzowym ustawa z 2008 roku t.j. Dz. U. 2020 poz.722 ze zm. 

14.   W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w Rozdziale III pkt 2 SWZ, 

zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane, dostawy lub usługi nie są zgodne 

z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, 

do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w 

ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 

104–107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania 

określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

15.  Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza  

składania ofert częściowych. Podział zamówienia spowodowałby nadmierne trudności techniczne,  

a potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części  

zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Ponadto zamawianie  

większej ilości oleju opałowego u jednego dostawy jest bardziej ekonomiczne, ponieważ dostawca  

może zaproponować niższą cenę. 
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Rozdział IV - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku.  

 

 

 

Rozdział V – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY. 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 

treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 3  do SWZ.  

 

Rozdział VI - OPIS WARUNKÓW PODMIOTOWYCH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów: 

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do obrotu 

paliwami ciekłymi. 

2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Warunek ten, w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zostanie uznany za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia przy czym kwota (suma) gwarancyjna dla jednego 

i wszystkich przypadków ubezpieczeniowych nie może być niższa niż 100 000, 00 zł (słownie złotych: 

sto tysięcy 00/100).  

3. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania 

wiedzy i doświadczenia, tzn. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie 

przynajmniej 2 dostawy oleju opałowego lekkiego odpowiadające swoim rodzajem i ilością dostawie 

stanowiącej przedmiot zamówienia oraz dołączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały 

wykonane należycie. Przez 2 dostawy Zamawiający rozumie dwie umowy na dostawę oleju opałowego 

lekkiego na min. 20 000 l. każda. 

 
Rozdział VII - PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW. 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności 
przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP. 

 

 

Rozdział VIII - WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 

PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 

1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą: 

1.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VII SWZ, 

Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.  

1.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć 

do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami 

Zamawiającego określonymi w Rozdziale VI SWZ. 

1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.1. w części dotyczącej podwykonawców. 

1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 1.1. składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia w zakresie, w jaki każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu. 



5 
 

2. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą w przypadku składania oferty przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które dostawy lub związane z nimi usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

3. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy poleganiu na 

zasobach innych podmiotów: 

3.1. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia podmiotu 

udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby  potwierdzające spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie,               w jakim wykonawca powołuje się na zasoby . 

3.2. 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. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie 

wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz 

w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane.  

3.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3.2. potwierdza, 

że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

3.3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

3.3.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

      3.4. W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego warunek określony 

w Rozdziale VI pkt 3  zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden podmiot trzeci spełni 

warunek samodzielnie. 

 

 

Rozdział IX – INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia  w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

       1.1.     Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów, 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 - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1E do 

formularza ofertowego, 

1.2.     dokumentu  potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną w wysokości: 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy)–minimum, 

1.3.    wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw, w których Wykonawca wykaże co najmniej 

dwie dostawy,  z podaniem ich przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na 

rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane,  z załączeniem dowodów, że te dostawy 

wykonane zostały należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne 

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

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wystawione o okresie ostatnich trzech miesięcy ( wykaz wymagany zgodnie z warunkiem 

postawionym w  Rozdz. VI, pkt 3 SWZ) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2. 

1.4.       koncesji na obrót paliwami ciekłymi 

2.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek 

określony            w Rozdziale VI pkt 3  zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z 

Wykonawców spełni warunek samodzielnie. 
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3. Jeżeli, w toku postępowania, Wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

 

Rozdział X - INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                                

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Informacje ogólne dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego  

z Wykonawcami: 

1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  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, z zastrzeżeniem, iż oferta oraz 

dokumenty składane wraz z ofertą  muszą  zostać złożone przy użyciu miniPortalu. 

1.2.  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. 

1.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowe 

odwzorowanie posiadanego dokumentu i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania  z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

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

cyfrowe odwzorowanie posiadanego dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje 

się datę ich przekazania na ePUAP. 

1.6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań 

posiadanego dokumentów lub oświadczeń musi być zgody 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. 2020 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. 2020 poz. 2415), to jest 

w szczególności: 

1.6.1. Dokumenty lub oświadczenia, w tym oferta, składane są w oryginale w formie elektronicznej, 

przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

1.6.2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzająca umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do 

reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, 

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

podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, 

przekazuje się ten dokument.  
1.6.3. W przypadku, gdy dokumenty o których mowa w pkt 1.6.2 zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej. 

1.6.4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w pkt  1.6.3 dokonuje w przypadku: 

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania –odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania,  

które każdego z nich dotyczą; 

       - przedmiotowych środków dowodowych –odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie        

         ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

       - innych dokumentów –odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o      

         udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

         Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o    

         którym mowa w pkt.1.6.3, może  dokonać również notariusz. 

2. Zamawiający informuje, iż identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia jest dostępny na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz przyjmują 

następującą postać: b8bca185-0bbe-4087-8bc9-947243973ab8 

3. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia oferty 

w niniejszym postępowaniu: 

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

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Zamawiający zastrzega, że 

chwilą złożenia oferty jest czas na serwerze obsługującym miniPortal, który zapisuje wysyłane na 

niego dane z dokładnością co do setnej części sekundy.  

3.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 

danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt  i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania 

(deszyfrowania) oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę oraz 

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   składa  

się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3.3.  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert wskazanego w Rozdziale XIV ust. 1 SWZ                    

nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

4. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia 

zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów 

lub oświadczeń oraz innych informacji w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy  ofert                                   

składanych przez Wykonawców oraz załączników składanych wraz z ofertą): 

4.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie 

informacji odbywa się elektronicznie: 

4.2. Za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID 

postępowania),  

lub  

4.3. za pomocą poczty elektronicznej email pod adresem wskazanym w Rozdziale X pkt 5 SWZ. 

5. Do komunikowania się z Wykonawcami upoważniony jest: Paweł Sadrak, tel. +48 41-31-15-106 w. 

56, e-mail: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl .  

 

Rozdział XI - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.  

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.  
 

Rozdział XII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
      1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia                                       

31 grudnia 2021  r. włącznie. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 

niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

 

 

 

mailto:zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
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Rozdział XIII  - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia 

w formie w elektronicznej, tj. opatrzona elektronicznym podpisem kwalifikowanym, lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów z uwzględnieniem 

postanowień art. 58 ustawy PZP. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy PZP. 

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Wymaga się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez osoby uprawnione do 

reprezentowania 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. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których 

mowa w zdaniu 2, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 

baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w treści 

oferty. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu 2, Wykonawca wraz z ofertą przedkłada 

pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 

5. W przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wraz z pełnomocnictwem 

powinien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa 

(skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.  - Prawo               

o notariacie (Dz. U. 2020 poz. 1192 z późn. zm.), 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. cyfrowe odwzorowanie posiadanego pełnomocnictwa nie może 

być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. Zamawiający wskazuje iż, ww. zapisy należy stosować 

odpowiednio w stosunku do innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy.   

6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez 

wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści formularza oferty i jego 

załączników, w szczególności oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty 

stanowiący Załącznik nr 1 wraz z co najmniej następującymi załącznikami (wypełnionymi 

i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią): 

6.1. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu składa każdy z Wykonawców - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A do 

formularza ofertowego, 

6.2. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1B do formularza ofertowego, 

6.3. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub innego dokumentu potwierdzającego 

umocowanie do reprezentacji, notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez mocodawców, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub 

inną osobę uprawnioną do reprezentacji, 

6.4. w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, 

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 - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1C do 

formularza ofertowego,  

6.5. zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby - według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1D do formularza ofertowego, 
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6.6. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika,  

które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1F do formularza ofertowego (jeśli dotyczy). 

7. Oferta musi być napisana w języku polskim. 

8. Jeżeli Wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym uczestnikom 

postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie 

stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów i wykazanie iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Dokumenty opatrzone klauzulą; 

„Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem i stanowić odrębne pliki 

zaszyfrowane wraz innymi plikami stanowiącymi ofertę. Wykonawca nie może zastrzec informacji,                 

o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP. 

9. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane oraz 

aby wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. 

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

 

Rozdział XIV – SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 02 grudnia  2021 roku, do godziny 09:00.  

2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania                     

z miniPortalu.  

3. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 

Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

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

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.   

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 grudnia 2021 roku o godzinie 09:30 za pomocą funkcjonalności 

„Deszyfrowanie” udostępnionej zamawiającemu w  miniPortalu, pod adresem 

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

6. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje 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. 

8. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

9. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

9.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

9.2. cenach zawartych w ofertach. 

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców, 

jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo 

on - line. 

 

Rozdział XV - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. W ofercie muszą być wskazane: cena  producenta oleju opałowego z dnia 20 listopada 2021 roku 

pomniejszona o rabat i powiększona o marżę za 1 litr. Podana w ofercie cena producenta powinna 

być udokumentowana właściwą dla producenta stroną internetową potwierdzającą cenę 1 litra oleju 

w dniu 20 listopada 2021 roku.  

2. Cena 1 litra będzie stanowiła sumę ceny netto jednego litra oleju opałowego producenta 

pomniejszoną   o rabat i powiększoną o marżę Wykonawcy i obowiązujący podatek VAT. 

3. Rabat, o którym mowa powyżej należy określić konkretną kwotą w złotych. 

4. Marżę, o której mowa powyżej należy określić konkretną kwotą w złotych. 

5. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, które 

będzie musiał ponieść Zamawiający przy zakupie oleju, w tym wszystkie opłaty i podatki oraz koszty 

transportu do miejsca dostawy wraz z wyładunkiem. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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6. Oferta nie może zawierać zapisów typu „cena do negocjacji” lub „cena obowiązuje pod warunkiem 

…”. 

7. Marża i rabat pozostaną niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia. Zmianie może podlegać 

cena netto jednego litra oleju opałowego producenta odpowiednio do ceny aktualnej ogłoszonej na 

stronie internetowej producenta w dniu rzeczywistej dostawy. 

8. Cena ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu odpowiednio do zmniejszenia lub zwiększenia ceny 

producenta w dniu rzeczywistej dostawy. 

9. Dostawca każdorazowo ma obowiązek udokumentować wysokość ceny producenta w dniu 

rzeczywistej dostawy. 

10. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w sposób powszechnie używany 

i jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę, do dwóch miejsc po przecinku. 

11. Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 223 ust 2. 

Pzp.. 

 

Rozdział XVI - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT. 

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:  cena brutto za 1 litr. 
Cena oferty – 100 punktów   
Wyliczenie wartości punktowej ceny dla badanej oferty (Kryterium Cena) dokonuje się następująco: 
C = C min x 100 pkt : Cb 
Gdzie: 
C = liczba punktów, 
C min = najniższa cena brutto, 
C b = cena oferty badanej. 

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.  

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru  najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia 

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w 

uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

5. 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. 

 

1.  Rozdział XVII - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Zamawiający̨ zawiera umowę ̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

PZP,  w terminie nie krótszym niż  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli̇ zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli̇ zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający̨ może zawrzeć  umowę̨  w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli̇ w postepowanių 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, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik  

do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.   

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia                    

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców.   

6. Jeżeli̇ Wykonawca, którego oferta została 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.    
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   Rozdział XVIII - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY. 

              Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
 

Rozdział XIX - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł́ lub możė ponieść́ szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy PZP. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność́́ Zamawiającego, podjętą w postepowaniu                    

o  udzielenie zamówienia,́ w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2.2. zaniechanie czynnoścí w postepowanių o udzielenie zamówienia,́ do której́ Zamawiający̨ 

był obowiązany̨ na podstawie ustawy PZP. 

3. Odwołanie wnosi się ̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

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

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

postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę̨ wnosi się  do Sądu 

Okręgowego w Warszawie, – sądu zamówień publicznych, za pośrednictweḿ Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” ustawy PZP. 

 

   Rozdział XX - POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu 

podobnych dostaw na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy PZP. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).  

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział XXI - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – DOTYCZY  

WYKONAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ. 

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

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

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy PZP, Świętokrzyski Park 

Narodowy z siedzibą w Bodzentynie informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą               

w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, reprezentowany przez Dyrektora ŚPN. 

2. Świętokrzyski Park Narodowy wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Suchedniowska 4, 26-

010 Bodzentyn, pokój nr 11. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: 

iodo@swietokrzyskipn.org.pl lub pod nr telefonu  41 311 51 06 w. 11. 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy 

AT.282.132.2021.PB. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy PZP. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 oraz 4 ustawy PZP, 

przy czym udostepnieniu nie podlegają dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, 

zebrane w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

mailto:iodo@swietokrzyskipn.org.pl
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7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 

co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych umów 

czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do:  

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

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

8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, 

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

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 

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

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

9.3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 21 RODO. 

10. Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, mogą zostać udostępnione, w celu 

umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy PZP, 

do upływu terminu na ich wniesienie. 

11. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

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

realizacji Pani/Pana uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. a) powyżej, wymagałoby niewspółmiernie 

dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pana/Pani, wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty wszczętego 

albo zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

13. Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. b) powyżej, do sprostowania 

lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, ani nie może naruszać integralności protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników. 

14. Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. c) powyżej, polegającym na 

żądaniu ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 

Ogólnego, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz również po postępowania w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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). 

 

Rozdział XXII - ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:  

1. Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1; 

2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (wzór) – Załącznik nr 1A;  

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) – Załącznik 1B; 

4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego       

podmiotu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) -  Załącznik nr 1C; 

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby (wzór) - Załącznik nr 1D; 

6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór) - 

Załącznik nr 1E; 

7. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika,  

jakie dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór) - Załącznik nr 1F; 

8. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw, zgodnie z Rozdz. VI, pkt 3. - Załącznik nr 2; 

9. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami  – 

Załącznik nr 3. 
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