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I. INFORMACJE OGÓLNE: NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie (dalej jako „Zamawiający”) 

Adres do korespondencji: 57-441 Bożków 89a 

Tel:74 871 42 75 

E-mail:sekretariat-bozkowdzs@edu.dolnyslask.pl 

Strona internetowa: http://dzs.bozkow.dolnyslask.pl/ 

Skrzynka ePuap: DZSbozkow 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ ADRES STRONY INTERNETOWEJ 
PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia 
mniejszej niż progi unijne,o którym mowa w art. 275 pkt 1)  ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. 1129) (dalej jako „ustawa Pzp”). Zastosowanie mają 
także akty wykonawcze do ustawy Pzp. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich 
mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

3. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl 
4. Adres strony internetowej, na której udostępniona będzie SWZ,zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie 
zamówienia:https://miniportal.uzp.gov.pl, http://zsa.nbip.pl  

5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawcę stosować się będzie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1740), jeżeli przepisy 

ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

6. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SWZ wraz ze 

wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym 

ewentualnymi informacjami dla wykonawców. 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa węgla kamiennego typu ekogroszek 

wraz z rozładunkiem w miejscu składowania na okres od 1.09.2022 r do 31.12.2022 r.  W cenę 

dostarczonej tony węgla należy wkalkulować podatek Vat, podatek akcyzowy, koszt dowozu, 

rozładunku, przewożenia oraz ewentualnego badania węgla.  

2. Węgiel opałowy dostarczony będzie do Dolnosląskiego Zespołu Szkół Bożkowie. 

3. Dostarczany opał musi posiadać atest,certyfikat lub świadectwa jakości. 

4. Wymagane parametry opału będącego przedmiotem zamówienia: 

 wartość opałowa: 26 MJ/kg 

 wilgotność: <  15% 

 zawartość popiołu: < 10% 

 zawartość części lotnych: 28 ÷ 48% 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://zsa.nbip.pl/
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 siarka: <  0,6% 

 temperatura pięknienia popiołu: > 1150°C 

 zdolność spiekania: RJ < 10 

 uziarnienie: 5 ÷ 25 mm 

 udział podziarna ( miału) : < 10% 

5. Węgiel kamienny w stanie suchym asortymentu groszek energetyczny typ węgla 31 lub 

31.1(eko-groszek) w ilości 40 ton (± 20 %), jednorazowa dostawa nie może być niższa niż 5 ton i 

nie może przekraczać 15 ton węgla. 

6. Zamawiający może dokonać zmiany ilości towaru, o których mowa w pkt. 1 bez prawa 

dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę z tytułu dostarczenia mniejszej lub 

większej ilości towaru (± 20%). 

7. Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt. 

8. Zamówienia dostaw węgla będą odbywać się w formie pisemnej na wskazany w ofercie przez 

wykonawcę adres email lub telefonicznie na wskazany w ofercie przez wykonawcę numer 

telefonu. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia otrzymania zamówienia na adres 

email: sekretariat-bozkowdzs@edu.dolnyslask.pl 

10. Odbiór towaru odbywać się będzie w obecności przedstawicieli stron. 

11. Jakość towaru musi być potwierdzona każdorazowo świadectwem jakości. 

12. Zamawiający może zlecić przeprowadzenie badania dostarczanych towarów w zakresie ich 

zgodności z załączonym świadectwem jakości. W razie wątpliwości co do parametrów opału 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do komisyjnego pobierania prób dostarczonego opału celem 

wykonania analiz laboratoryjnych. 

13. W przypadku dostarczenia towarów nie odpowiadających określonym parametrom,  lub 
towarów wadliwych, Wykonawca natychmiast dokona  wymiany towarów wadliwych na towary 
wolne od wad i spełniające wymagane parametry na własny koszt. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów badań dostarczonych towarów, jeżeli wynik 
przeprowadzonego badania wykaże, że nie spełniają one określonych parametrów   bądź 
parametrów określonych w załączonym świadectwie jakości. 

15. W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie zamówionej ilości węgla zamawiający ma 
prawo na koszt wykonawcy zamówić wskazaną ilość o określonych parametrach u innego 
dostawcy. 
 

Współny Słownik Zamówień- Główny kod ( CPV) 09111000-0 

IV. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE / OFERTA WARIANTOWA / ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nieprzewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

mailto:sekretariat-bozkowdzs@edu.dolnyslask.pl
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V. TERRMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Termin realizacji zadania: według składanych przez Zamawiającego zleceń jednostkowych, w 
okresie od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

2. Dostawy będą realizowane cyklicznie w zalezności od potrzeb Zamawiającego. 

3. Płatne każdorazowo po dokonaniu dostawy w/w asortymentu oraz wpłynięciu do 
Dolnoslaskiego Zespołu Szkół w Bożkowie faktury. 

4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zadania dokonywane będą w złotych polskich [PLN]. 
Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust 1 pkt.4,5i 7 ustawy Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu 

określone w art. 112 ust 2 ustawy Pzp dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie 

2)   uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie 

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie 

VII.PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w oparciu o art. 108 ust.1 
ustawy Pzp, tj. wykonawcę: 

1.1. 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, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 
1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 
2054), 

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, 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
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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; 

1.2. 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 1.1.; 

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjnąo 
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; 

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

1.5. 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; 

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, 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. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę w oparciu  
o art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), tj.: 

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych  
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;  

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym  
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub 
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na 
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;  

https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) 
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., 
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę roz-strzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. 

3. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: 

3.1. wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

4. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: 

4 )w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 

albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

5. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 pkt 5 ustawy Pzp, tj.: 

5 )który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych dowodów; 

6. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 pkt 7 ustawy Pzp, tj.: 

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał, istotne zobowiązanie wynikające z 
wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 
 

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub 
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 
przesłanki: 

7.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 
pieniężne; 

7.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 
zamawiającym; 

7.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
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8. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

8.1. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 ustawy Pzp, na okres 5 lat 
od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej  
z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

8.2. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp, gdy osoba, o 
której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione  
w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się 
odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania 
ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w 
wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia; 

8.3. w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na okres, na jaki został 
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

8.4. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4ustawy Pzp, na 
okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

8.5. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia; 

9. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

VIII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia stanowiące potwierdzenie, że 
Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postepowaniu: 

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu – składanena 
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP- zgodnie z załącznikiem nr 3  

b) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – składanena podstawie art. 125 ust. 1 
ustawy PZP- zgodnie z załącznikiem nr 3 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o którym 
mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców. 

3. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 

a) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę- jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika 
bezpośrednio z załączonych dokumentów. 

b) w przypadku złożenia oferty wspólnej –pełnomocnictwo udzielone liderowi 

c) Oświadczenie z art.117 ust. 4 PZP – Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia ( z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
Wykonawcy) – zgodnie z załącznikiem nr 4 – jeżeli dotyczy 

f) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa ( jeżeli dotyczy) – w sytuacji gdy oferta lub inne 
dokumenty składane w postepowaniu będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca 
wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazuje, 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiebiosrtwa w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; dokument należy złożyć w 
osobnym pliku dołączonym do oferty wraz z zaznaczeniem, że załącznik stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
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IX. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie 
zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia: 
 a) potwierdzających wymagane parametry w oferowanego węgla kamiennego certyfikaty lub inne 
dokumenty spełniające tożsame wymagania zawierające szczegółowe dane, które umożliwią 
potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą 
dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego, 
b) informację o kraju pochodzenia węgla (zgodnie z wytycznymi art. 13 ustawy z dnia 13.04.2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 825)). 

 

X. PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku 
zobowiązany jest do wskazania w ofercie informacji o części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ich firm, o ile są już znane. 

3. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w  

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca ponoci pełną 
odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań 
wynikających z umów o podwykonawstwo. 

XI. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postepowaniu i zawarcias umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3.Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 

4. Przepisy dotyczące Wykonowców stosuje się odpowiednio do Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia. 

5. Jeżeli oferta Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków w udziału w postepowaniu składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie, w jakim każdy z 
wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postepowaniu lub pełnomocnik w imieniu 
każdego z wykonawców odrębnie. 

7. Oświadczenie o praku podstaw wykluczenia w postepowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamowienia publicznego lub pełnomocnik w imieniu każdego z 
wykonawców odrębnie. 
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XII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,  
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:  

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

1.2. ePUAP-u: DZSbozkow 

1.3. poczty elektronicznej: sekretariat-bozkowdzs@edu.dolnyslask.pl 

2.  Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na 
adres e-mail: sekretariat-bozkowdzs@edu.dolnyslask.pl. W temacie pisma należy podać numer 
referencyjny postępowania.  

3.  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.  

4.  Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 
dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz warunkach 
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

5.  Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz 
zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.  

6.  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

7.  Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, 
przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na skrytkę Zamawiającego: 
DZSbozkow na ePUAP.  

9.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 
komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We 
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub numerem referencyjnym postępowania.  

10.  Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-
mail: sekretariat-bozkowdzs@edu.dolnyslask.pl  

11.  Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:  
Paulina Hyla. 

12.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji 
związanych z prowadzonym postępowaniem, w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie 
np. błędnego adresu poczty elektronicznej.  

13.  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 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 
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dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 2415).  

XI. TERMIN ZWIĄZNIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i kończy się w dniu 31.07.2022 r. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, może 
zwrócić się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

 
XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporzadzona zgodnie z ustawą PZP oraz SWZ w języku 
polskim 

2. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złozona przy uzyciu środków komunikacji elektronicznej oraz 
podspiana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem 
zaufanym pod rygorem nieważności. 

3. Oferta powinna zawierać: 

3.1. wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ; 

3.2. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu -załącznik nr 2 do SWZ oraz załącznik nr 3 do SWZ; w przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich; 

3.3. Oświadczenie z art.117 ust. 4 PZP – Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia ( z którego wynika, które roboty bufowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni Wykonawcy) – zgodnie z załącznikiem nr 4 – jeżeli dotyczy 

3.4    Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa ( jeżeli dotyczy) – w sytuacji gdy oferta lub inne  
dokumenty składane w postepowaniu będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, 
Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one 
udostępnione oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiebiosrtwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji; dokument należy złożyć w osobnym pliku dołączonym do oferty wraz z 
zaznaczeniem, że załącznik stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. 

3.5 Potwierdzenie wymaganych parametrów oferowanego węgla kamiennego: certyfikaty lub         
innedokumenty spełniające tożsame wymagania zawierające szczegółowe dane, które 
umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą 
podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego, 

3.6  Informację o kraju pochodzenia węgla (zgodnie z wytycznymi art. 13 ustawy z dnia 13.04.2022   
r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 825)). 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:  

4.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych 
formatów danych, w szczególności w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .xlsx, .xml, .rtf, .xps, 
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.odt w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

4.2. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:  

a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;  

b)  dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, 
.xml, .rtf, .xps, .odt) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w 
formacie XAdES;  

c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu 
SHA-2 (lub wyższego).  

5.3.  Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 
miniPortalu. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, 
ani plik z kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie 
miniPortal.uzp.gov.pl.  

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

5.5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 
którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 
Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).  

5.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca wykorzystanie 
formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników 
opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z 
formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do 
oferty załączniki o innej treści niż określone w Specyfikacji zostaną odrzucone. 

5.7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na jedną część zamówienia zawierającą 
jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  

5.8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), 
które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w 
osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 
tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Brak jednoznacznego wskazania, które 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i 
zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 
przesłanek określonych  
w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 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 nazaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w 
celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 
ust. 3 ustawy Pzp.  

5.9. Formularz oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. muszą być 
złożone w oryginale.  

5.10. Ofertę należy złożyć według formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.  
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5.11. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę winny być 
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 
zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych 
bądź umowy, uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.  

5.12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 
składana oferta (t.j. w formie elektronicznej [opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym] lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej,  
w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z 
dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza również skan 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

5.13. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), 
zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp., zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści 
pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu 
Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego 
udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 
W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki 
cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum 
przedłożenie umowy konsorcjum.  

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

Zamawiający, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, określa, iż dokonując oceny spełniania 

warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej uzna, że warunek został 

spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie 

dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

5.15. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału  

w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej polega, na zasadach określonych w art. 

118 ustawy Pzp, na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, Zamawiający określa, iż 

dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności 

technicznej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów 

wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza 

łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdy z podmiotów, na których 

zdolnościach zawodowych polega Wykonawca.  

5.16. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

5.17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5.18. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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5.19. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-
mail, za pośrednictwem których prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem.  

XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany 
został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania 
oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego 
postępowania.  

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa  
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 
(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

3. Termin składania ofert upływa dnia 04.07.2022 roku o godz. 10.30 

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

5. 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.  

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

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.07.2022 roku o godz. 11:30 

8. Otwarcie ofert jest niejawne. 

9. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania.  

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza oferty”.  

2. Wykonawca określi cenę oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w 
zapisie liczbowym i słownie zgodnie z załaczonym formularzem oferty- zał nr 1 do SWZ  

3. Wykonawca ma obowiązek podać w formularzu oferty, zryczałtowaną cenę jednostkową za 
jedną tonę dostarczonego węgla opałowego. Cenę należy podać w złotych polskich ( PLN) z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z 
realizacją zamóa.ienia, w tym m.in. koszty zakupu, transportu, podatek Vat, podatek akcyzowy, 
koszty załadunku i rozładunku. 

5. Cena musi obejmować wszelkie koszty jakie oniesie wykonawca niezbędne do prawidłowego, 
należytego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania umowy. 

6. Przy ustaleniu ceny oferty Wykonawca winien uwzględnić także postanowienia umowy, które 
mogą mieć wpływ na kalkulację ceny. 
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7. Podana cena będzie obowiązywała w całym okresie obowiązywania umowy i nie będzie 
podlegała zmianom, z wyjątekim odpwoiednuch zapisów w umowie. 

8. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku towarów i usług, zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Informacje w powyższym zakresie 
Wykoanwca składa w formularzu ofertowym. 

 

XV. KRYTERIUM OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Wybór oferty dokanany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: 

a) cena – 80% 

b) termin płatności faktury – 20% 

2. Sposób oceny ofert: 

Ofert oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100. 

Punkty będą przyznawane według nastepujących zasad: 

a) Kryterium Nr 1 (K1) Cena – 80% ( mx 80 pkt) 

Wartość punktowa = ( Cmin/Cof) x 100 x 60% 

gdzie: 

 Cmin—cena oferty najniższej brutto 

 Cof- cena badanej oferty brutto 

b) Kryterium Nr 2 ( K2) termin płatności faktury -20 % ( max 20 pkt) 

Punkty za kryterium terminu płatności faktury zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie 

oświadczenia dotyczącego terminu płatności określonego w formularzu ofertowym przewidzianym dla 

przedmiotu zamówienia w przedziale: 

 Termin płatności -7 dni ( włącznie)- 0 pkt 

 Termin płatności -14 dni ( włącznie)- 10 pkt 

 Termin płatności -21 dni ( włącznie)- 20 pkt 

UWAGA: W przypadku nieokreślenia przez Wykonawcę terminu płatności zamawiający przyjmie termin 

najkrótszy czyli 7 dni i przyzna 0 pkt. 

Łączna liczba punktów oferty = liczba punktów K1 + K2 

Stosowanie do art. 248 PZP, jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z 

uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o 

najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, 

zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonac wyboru oferty w sposób, o 

którym mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy 
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składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane wq złożonych 

ofertach. 

3. Wynik 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ( maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu 

o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostana sklasyfikowane 

zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamó9.ienia zostanie powierzona Wykoanwcy, który 

uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

XVI. WYBÓR OFERTY I PODPISANIE UMOWY 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: 

1.1. odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp; 

1.2. spełnia wszystkie warunki określone w SWZ; 

1.3. uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.  

2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o 
treści przewidzianej w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp.  

3. Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 253 ust. 2 
ustawy Pzp. 

4. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,  
z zastrzeżeniem art. 577 ustawyPzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

6. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej ze 
wzorem umowy, załączonym do SWZ (załącznik nr 5 do SWZ).  

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania ich 
ponownej oceny, chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 255 ustawy Pzp. 

 
XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVIII. WADIUM 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XIX. WZÓR UMOWY 

1. Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 
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2. Przesłanki dopuszczalności zmiany umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ. 
Opisane we wzorze umowy przesłanki dopuszczalności jej zmiany stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzpprzysługują środki ochrony prawnej przewidziane  
w dziale IX ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

XXI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA) 

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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako 

„RODO”), informuję, że: 

1.1. administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest: Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie 57-441 Bożków 89a; numer 

telefonu 74 8714275, adres email: sekretariat-bozkowdzs@edu.dolnyslask.pl;  

1.2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Dolnośląskim Zespole Szkół w Bożkowie można 

skontaktować się pod nr telefonu: 748673070, (w godzinach pracy Zamawiającego), adres e-

mail: iod@aigsc.pl;  

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

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1ustawy Pzp; 

1.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki 

będzie wynikać z przepisów prawa; Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty 

przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi 

informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych 

osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu,  

np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; 

1.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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; 

1.7. 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; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
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1.9. 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; 

1.10. 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. 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: 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. 

XXI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część SWZ: 
 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 
Załącznik nr 5 – Projekt umowy 

 

Zatwierdzam:  
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