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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi  

ul. Boczna 5, 19-500 Gołdap 

NIP: 8471443876, REGON: 511283608  

tel. 87 615 03 53 

e-mail: gospomkg4@ohp.pl  

strona: ckiw-goldap.bip-e.pl/  www.ckiw-goldap.ohp.pl/  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.  

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych 

oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym 

przez ww. akty prawne, na podstawie art. 8 ww. ustawy, stosuje się przepisy ustawy 

Kodeks cywilny. 

3. Postępowanie prowadzone jest na platformie e-zamówienia (elektroniczne zamówienia): 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-5163e4c8-ab14-11ed-9236-36fed59ea7dd 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5163e4c8-ab14-11ed-

923636fed59ea7dd 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów 

grzewczych w ilości 60 m3 na potrzeby Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi 

od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r. 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: 

1. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie obowiązywania umowy do dostarczania oleju 

opałowego jednego producenta, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Dostarczany olej powinien posiadać właściwości fizykochemiczne gwarantujące 

odpowiednią jakość i spełniać wymogi normy PN-C-96024:2020-12 oraz określone 

w rozporządzeniu 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 2016 r. poz. 2008).  

mailto:gospomkg4@ohp.pl
ckiw-goldap.bip-e.pl/
http://www.ckiw-goldap.ohp.pl/
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3. Parametry jakościowe dla oleju opalowego (typ lekki L1) wg. normy PN-C-96024:2020-12 

wynoszą:  

Lp. Właściwości Jednostka 
Zakres 

min. max. 

1 wartość opałowa  MJ/kg 42,6 - 

2 gęstość w temp. 15 ºC  kg/m3 - 860 

3 temperatura zapłonu  ºC 56 - 

4 lepkość kinematyczna w temp. 20 ºC  mm
2
/s - 6,00 

5 

skład frakcyjny:  

do 250ºC destyluje 
% (V/V) 

- 65 

do 350ºC destyluje 85 - 

6 temperatura płynięcia  ºC - - 20 

7 
pozostałość po koksowaniu  
(z 10% pozostałości destylacyjnej)  

%(m/m) - 0,3 

8 pozostałość po spopieleniu  %(m/m) - 0,01 

9 zawartość siarki  %(m/m) - 0,1 

10 zawartość wody  mg/kg - 200 

11 zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg - 24 

12 Barwa
1
 - czerwona 

1 
Olej opałowy lekki powinien zawierać barwnik czerwony oraz znacznik (bezbarwny związek 

chemiczny służący identyfikacji produktu) zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi 

4. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień 

Publicznych (CPV): CPV 09135100-5 olej opałowy.  

5. Olej opałowy ma zostać dostarczony na koszt Wykonawcy do zbiorników w budynku 

kotłowni w następujących lokalizacjach położonych w Gołdapi:  

1) ul. Boczna 5 (5 zbiorników x 2m3)  

2) ul. Promenada Zdrojowa 7 (4 zbiorniki x 1m3)  

3) ul. Promenada Zdrojowa 16 (3 zbiorniki x 2m3) 
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6. Zamawiający nie ma obowiązku jednorazowo napełniać wszystkich zbiorników. Ilość oleju 

opałowego i częstotliwość dostaw mogą być zmienne ze względu na warunki 

atmosferyczne oraz bieżące zapotrzebowanie kotłowni. 

7. Zamawiający przewiduje, zapotrzebowanie na olej opałowy w ilości 60 m3. Niemniej 

jednak, nie jest w stanie precyzyjnie określić ilości jaka zostanie zakupiona, w związku 

z tym zastrzega sobie możliwość zmiany ilości (bez skutków finansowych i prawnych dla 

Zamawiającego) w zakresie zakupionego oleju opałowego w następujący sposób: 

1) zwiększenia ilości dostarczanego oleju opałowego z 60m3 o nie więcej niż 30 % (tj. 

o 21 m3), w przypadku utrzymujących się niskich (minusowych) temperatur na 

zewnątrz oraz większego zapotrzebowania na usługi świadczone w poszczególnych 

obiektach przez CKiW OHP w Gołdapi, 

2) zmniejszenie ilości dostarczanego oleju opałowego do Centrum Kształcenia 

i Wychowania OHP z 60 m3 o nie więcej niż 20 % dostaw, tj. o 12 m3, w przypadku 

sprzyjających warunków atmosferycznych (np.: „łagodna zima”) i obniżenia 

zapotrzebowania na usługi świadczone przez Zamawiającego.  

W sytuacji zmiany zapotrzebowania Zamawiającego na dostawy oleju opałowego 

opisane powyżej, ilość zamówionego oleju zmienia się automatycznie bez dodatkowych 

uzgodnień czy negocjacji (dostosowując umowę do zmienionych okoliczności). Zasady 

określenia ceny dostaw, obowiązują dla całego okresu obowiązywania umowy, bez 

konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli przez którąkolwiek ze stron. 

8. Olej opałowy należy dostarczać z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów 

regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych.  

9. Wykonawca realizuje dostawy na własny koszt i ryzyko (w cenę oleju opałowego 

wchodzą wszelkie koszty: olej opałowy, transport, podatki, ubezpieczenia oraz wszelkie 

inne koszty związane z dostawą) do momentu napełnienia zbiornika magazynowego 

Zamawiającego i odebrania przez przedstawiciela Zamawiającego partii oleju opałowego 

poprzez potwierdzenie na dokumencie przewozowym.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obostrzeń związanych ze 

stanem zagrożenia epidemicznego, zgodnie z obowiązującym prawem (w tym do 

wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej), oraz ponosi pełną 

odpowiedzialność za działania nie zgodne z prawem w tym zakresie. 

11. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający 

nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy – 
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Prawo zamówień publicznych. Powody niedokonania podziału zamówienia na części są 

następujące: Zamówienie obejmuje dostawę oleju dla trzech lokalizacji. Zamawiający 

przewiduje możliwość sukcesywnych dostaw do każdej lokalizacji w ilości zależnej od 

potrzeb. Zgodnie z art. 433 pkt. 1 ww. ustawy, projektowane postanowienia umowy nie 

mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego 

bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Przygotowując opis 

przedmiotu zamówienia nie można przewidzieć, kiedy i jaka ilość dostaw nastąpi do 

jakiej lokalizacji. Wypełniając przesłankę wskazania minimalnej wielkości zamówienia 

przy jednoczesnym zagwarantowaniu wykonawcy ekonomicznie opłacalnego zakresu 

podział zamówienia na części jest niezasadny. 

12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił taką ofertę cenową, w której 

wielkość zaproponowanej marży i opusty uwzględniać będą ewentualne różnice 

wynikające z dostaw paliwa odbieranego od producenta w temperaturze referencyjnej 

+15ºC a dostarczanym paliwem do Zamawiającego w temperaturze rzeczywistej. 

Zamawiający zamierza nabyć konkretną ilość oleju opałowego dostarczonego wg 

wskazań układu pomiarowego w samochodzie dostawcy, w zaproponowanej cenie za 

1 m³ netto plus podatek VAT zgodnie ze złożoną ofertą, SWZ oraz podpisaną umową, 

bez żadnych dodatkowych przeliczeń.  

13. Zamawiający informuje, że w postępowaniu na dostawę oleju opałowego do Centrum 

Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi: 

1) nie przewiduje prowadzenia negocjacji, 

2) nie przewiduje aukcji elektronicznej, 

3) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

4) nie przewiduje zebrania / wizji lokalnej Wykonawców, 

5) nie przewiduje udzielenia w okresie trzech lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy dostawy, zamówienia polegającego 

na powtórzeniu podobnych dostaw, 

6) nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, 

o których mowa w art. 95 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

7) nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, 

8) nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych (potwierdzających 

zgodność oferowanych usług/dostaw z wymaganiami Zamawiającego), 

9) nie określa wymagań obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, 
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społeczne związane z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufności 

informacji, 

10) nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób 

społecznie marginalizowanych (art. 94 ustawy). 

11) termin płatności za dostawę nastąpi zgodnie ze wzorem umowy załącznikiem 

nr 4 do SWZ, 

12) nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Cena oferty powinna być wyrażona 

w polskich złotych (PLN). 

14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę.  

1) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

Podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome 

na tym etapie) nazwy (firmy) tych Podwykonawców.  

2) Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec Podwykonawcy podstawy 

wykluczenia, o których mowa w rozdziale V SWZ. Wykonawca na żądanie 

zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

– Prawo zamówień publicznych lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego 

Podwykonawcy.  

3) Jeżeli wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego 

Podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji części 

zamówienia.  

4) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy w takim samym zakresie jak za swoje działania.  
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IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, wg potrzeb Zamawiającego w terminie: od 

dnia zawarcia umowy do 31.12.2023 r. (tj. do terminu na jaki przyznane są jednostce 

środki finansowe). 

2. Olej opałowy ma zostać dostarczony do zbiorników w następujących lokalizacjach:  

1) ul. Boczna 5 (5 zbiorników x 2m3)  

2) ul. Promenada Zdrojowa 7 (4 zbiorniki x 1m3)  

3) ul. Promenada Zdrojowa 16 (3 zbiorniki x 2m3) 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

- nie podlegają wykluczeniu. 

1. Warunki udziału w postępowaniu: 

1) Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie: 

a) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli przedłoży aktualną 

koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, której obowiązek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.). 

3) Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach. 

4) Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych. 

1) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę: 
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a) który podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 

1 ustawy, 

b) który podlega wykluczeniu na podstawie 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.: 

- Wykonawcę 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, tj. wykluczeniu 

z postępowania, 

- Wykonawcę, 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, tj. wykluczeniu z postępowania, 

- Wykonawcę, 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 rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 

tj. wykluczeniu z postępowania. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka 

cywilna lub konsorcjum) żaden z jej uczestników nie może podlegać wykluczeniu 

z postępowania i odrębnie musi wykazać to w postępowaniu – podobnie jak Wykonawca 

składający ofertę samodzielnie.  

4. Udostępnienie zasobów – nie dotyczy (Wykonawca nie może polegać na uprawnieniach 

do prowadzenia określonej działalności zawodowej innych podmiotów). 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY 
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1. Dokumenty składane w ofercie: 

1) Formularz ofertowy. 

2) Szczegółowy formularz cenowy wg. wzoru zawartego w załączniku nr 1 do SWZ. 

3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych (załącznik nr 2 do SWZ). W przypadku podmiotów występujących 

wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenie składa każdy Wykonawca. 

Informacje zawarte w ww. oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

4) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający, że oferta została złożona przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku, gdy oferta jest 

składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana 

przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy. 

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub Wykonawcy wspólnie ubiegającego się 

o udzielenie zamówienia. 

2. Reprezentacja i pełnomocnictwo: 

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

(konsorcjum, spółka cywilna) lub w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez 

pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania 

w postępowaniu, udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w formie oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez osobę umocowaną (nie przez osobę której dotyczy upoważnienie). 

2) Oferta musi być podpisana elektronicznie przez pełnomocnika/osobę umocowaną 

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców. 

3) Pełnomocnictwo musi być podpisane podpisem elektronicznym osoby udzielającej 

pełnomocnictwa, bądź notariusza. 

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 
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wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Jeżeli 

będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający będzie mógł na każdym etapie postępowania, wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych 

aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający 

będzie mógł w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich 

złożenia.  

4. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca na wezwanie, o którym mowa wyżej będzie obowiązany do złożenia: ważnej 

koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w tym lekkimi 

olejami opałowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1385 z późn. zm.). 

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca na wezwanie, o którym 

mowa w pkt 3, będzie obowiązany do złożenia następujących dokumentów: oświadczenia 

wykonawcy o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych w: art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych i art. 7 ust. 1 

ustawy sankcyjnej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 od SWZ.  

6. Forma i sposób złożenia ww. dokumentów została określona w rozdziale VII SWZ.  

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 

1. Informacje ogólne:  

1) Zamawiający informuje, że składanie oferty odbywa się przez Platformę e-zamówienia 

– ogólnodostępne, bezpłatne narzędzie do zapewnienia elektronicznej komunikacji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Platforma e-zamówienia znajduje się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/  

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na Platformie e-zamówienia. Szczegółowe 
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informacje na temat zakładania konta, zasady i warunki korzystania z Platformy e-

zamówienia określa regulamin dostępny pod adresem: 

https://ezamowienia.qov.pI/pl/requlamin/#requlamin-serwisu,  

oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” – zawierające 

interaktywne instrukcje.  

3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, wymiana informacji 

i dokumentów (nie dotyczy składania ofert) między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na 

Platformie e-zamówienia (treść wiadomości można podać w polu tekstowym, można 

również dodać załączniki) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – 

poczty e-mail: gospomkg4@ohp.pl, powołując się na nr referencyjny postępowania tj. 

CKiW.271.1.2023.  

4) Sposób komunikacji na platformie opisuje instrukcja: 

https://media.ezamowienia.qov.p1/pod/2021/10/Komunikacia-w-postepowaniu-5.1.pdf.  

5) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 

poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 

z 2020 poz. 2415).  

6) Zamawiający na swojej stronie internetowej http://ckiw-goldap.bip-e.pl/ opublikuje 

ogłoszenie o zamówieniu oraz niniejszą SWZ. Na ww. stronie Zamawiający będzie 

także publikował zawiadomienia oraz informacje związane z prowadzonym 

postępowaniem, w tym zwłaszcza: zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ 

wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego; zawiadomienia o zmianie treści SWZ; 

zawiadomienia o przedłużeniu terminu składania ofert; zawiadomienie o wyborze 

oferty, o którym mowa w art. 253 ust. 2 ustawy.  

7) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek 

mailto:gospomkg4@ohp.pl
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o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął 

do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  

8) Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do SWZ zamieszczanymi 

na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca 

bieżące monitorowanie strony internetowej Zamawiającego w celu zapoznania się 

z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SWZ bądź wyjaśnieniami SWZ lub 

wprowadzonymi zmianami do SWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, 

a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 

zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

9) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: w zakresie 

przedmiotu zamówienia – Grzegorza Jabłońskiego tel.: 87 615 03 53, e-mail: 

gospomkg4@ohp.pl, w zakresie procedury zamówień publicznych – Małgorzatę 

Maciulewską – tel.: 87 615 03 53, e-mail: zamowienia-goldap@ohp.pl  

10) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem umocowanym do 

reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

2. Złożenie oferty:  

1) Ofertę składa się (pod rygorem nieważności) w formie elektronicznej – oferta musi 

być podpisana podpisem elektronicznym tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

/ podpisem zaufanym / podpisem osobistym.  

2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza ofertowego” dostępnego na 

Platformie Zamówienia pobierając, wypełniając i podpisując elektronicznie.  

3) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty”, widocznej po 

zalogowaniu się na koncie Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” pokażą 

się okna do składania oferty i pozostałych dokumentów. Formularz ofertowy winien 

być dodany w pierwszym polu „Wypełniony formularz oferty”, w kolejnym: „Załączniki i 

inne dokumenty” Wykonawca przekazuje pozostałe pliki. Sposób złożenia oferty, 

opisany został w „Instrukcji interaktywnej”, dostępnej na stronie: 

 https://media.ezamowienia.qov.pI/pod/2022/Q7/Oferty-5.2.1a.pdf. 

4) Składanie oferty może zająć kilka minut. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru 

oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i 

Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO).  

mailto:gospomkg4@ohp.pl
mailto:zamowienia-goldap@ohp.pl
https://media.ezamowienia.qov.pi/pod/2022/Q7/Oferty-5.2.1a.pdf
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5) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

6) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę 

używając przycisku „Wycofaj ofertę” w zakładce „Oferty”.  

7) Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę bądź dokumentów 

składanych wraz z ofertą wynosi 250 Mb.  

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. WYMAGANIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa 

termin składania ofert, tj. do dnia 22.03.2023 r.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w punkcie 2, wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą.  

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego” udostępnionego 

przez Zamawiającego na Platformie e-zamówienia i zamieszczonego w podglądzie 

postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” w następujący sposób: 

1) pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić 

pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego ponownie zapisać na dysku 

komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu 

elektronicznego, 

2) złożyć ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie 

postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Wybrać przycisk „Złóż 
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ofertę”, i pojawią się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do 

dodawania plików, 

3) dodać pobrany z dysku i podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu 

(„Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu: „Załączniki i inne dokumenty 

przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” wykonawca dodaje szczegółowy 

formularz cenowy oraz pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą, 

2. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa 

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je 

w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione 

w ofercie przez Wykonawcę”. 

Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w oryginale, w języku polskim 

(dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski), z zachowaniem postaci elektronicznej (w szczególności w formacie danych .pdf, 

.doc, .docx, .odt) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. Dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES. 

Przekazując dokument elektroniczny w formacie poddającym dane kompresji, opatrzyć 

plik zawierający skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

(lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) co będzie równoznaczne 

z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym (lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), 

3. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, 

jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru 

oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym 

Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego 

Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”, 

4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
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przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP), 

5. Zamawiający uzna za dokument elektroniczny ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci 

papierowej, a następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej 

zeskanowanie i podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem 

zaufanym / podpisem osobistym. 

6. Wykonawcy we własnym zakresie ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem 

i złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie 

oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Termin złożenia ofert: 

Ofertę, należy złożyć do dnia 21.02.2023 r., do godz. 1100 (oferty należy składać za 

pośrednictwem Platformy e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/) 

2. Termin otwarcia ofert: 

1) Otwarcie ofert odbędzie się: w dniu 21.02.2023 r. o godz. 1200. 

2) W przypadku awarii platformy e-zamówienia, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie nastąpi niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

3) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia informację o kwocie, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej stronie 

prowadzonego postępowania: na platformie e-zamówienia oraz http://ckiw-

goldap.bip-e.pl/ informacje o: 

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte, 

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

https://ezamowienia.gov.pl/
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XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Przez cenę, którą uwzględnia się jako kryterium oceny ofert należy rozumieć cenę 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu 

o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168), tj. wartość wyrażoną w jednostkach 

pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. 

W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem 

od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.  

2. Cena oferty brutto (łącznie z podatkiem VAT) z uwzględnieniem marży / opustu, powinna 

być podana liczbowo w „Formularzu oferty”.  

3. Wykonawca w przedstawionej ofercie musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną. 

Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych. Cena oferty nie podlega negocjacjom. 

Ceny muszą być wyliczone i podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca 

po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza 

i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. 

4. Wykonawca obliczając cenę oferty (dla porównania złożonych ofert), powinien 

przedstawić w szczegółowym formularzu cenowym następujące dane:  

1) dostawa oleju opałowego w ilości 60,00 m3, 

2) cena jednostkowa netto za 1m3 oleju opałowego – podana na podstawie ceny netto 

za 1m3 oleju opałowego publikowanej na stronie internetowej producenta na dzień 

16 lutego 2023 roku przyjęta w celu obliczenia ceny ofertowej, 

3) marża lub opust Wykonawcy od dostarczanego 1m3 oleju opałowego – stała/y przez 

cały okres realizacji zamówienia, 

4) podatek VAT  

5. Wykonawca winien wskazać na szczegółowym formularzu cenowym producenta oleju 

opałowego wraz z jego oficjalną stroną internetową, na której znajdują się ceny 

producenta. 

6. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. 

7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dla celów 

zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej 

ofercie ceny kwotę podatku od 'towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 
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W ofercie, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, Wykonawca ma obowiązek: 

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, 

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku, 

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 

wzorze umowy, tj. załączniku nr 4 do SWZ. 

9. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 224 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, skorzysta z instytucji wyjaśnień określonych 

w ww. artykule. W sytuacji zaistnienia rażąco niskiej ceny Zamawiający odrzuci ofertę 

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 8) ww. ustawy. 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się 

na przedmiot zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III 

SWZ poprzez podanie parametrów technicznych oleju opałowego. Opis przedmiotu 

zamówienia jest tak precyzyjny, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą (dostawcą) 

przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia 

jest zestandaryzowany – identyczny, niezależnie od tego, który z Wykonawców go wykona). 

W związku z powyższym Zamawiający zastosował cenę jako jedyne kryterium wyboru oferty 

najkorzystniejszej.  

1. Zamawiający dokona oceny ofert według jedynego kryterium:  

„C” Cena ofertowa brutto (z marżą / opustem) – waga: 100 % 

2. Każdej ofercie, niepodlegającej odrzuceniu zostanie przyznana ilość punktów wg 

poniższych zasad:  

 maksymalna liczba punktów jaka może zostać przyznana w kryterium „cena ofertowa 

brutto” wynosi 100 czyli tyle ile waga tego kryterium, 

 ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą:  
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wartość punktowa C = (cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x 100  

Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie informacji wskazanych 

w formularzu ofertowym (w zw. ze szczegółowym formularzem cenowym).  

3. Obliczenie ostatecznej liczby punktów będzie prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po 

przecinku. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą 

liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych, zawierających nową cenę.  

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż 

zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.  

4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydawać się będą 

rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości 

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.  

5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 

Wykonawcy.  

6. Zamawiający dokona oceny wyjaśnień Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę 

Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz 

z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt 

w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

  

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

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

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  
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3. Wybrany Wykonawca nie później niż w dniu podpisania umowy złoży kopię potwierdzoną 

„za zgodność z oryginałem” polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w tym: dowody opłacenia składek. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego.  

5. 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. 

6. Jeżeli 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. 

7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 

określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych 

do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 

konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

 

XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z Wykonawcą wybranym 

w wyniku postępowania, zamieszczone są we wzorze umowy – załączniku nr 4 do SWZ. 

2. Wykonawca nie ma prawa umieszczania lub żądania umieszczania w zawieranej umowie 

po wyborze jego oferty, jakichkolwiek postanowień za wyjątkiem postanowień 

o charakterze informacyjnym lub wskazujących na sposób wykonywania umowy 

w zakresie komunikacji stron i form tej komunikacji. 

3. Przyjmuje się, że zapisy istotnych postanowień umowy niezakwestionowane przed 

złożeniem oferty, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej 

zawarcia. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące zapisów zawartych we wzorze 

umowy, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 135 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych. 
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4. Strony dopuszczają możliwość dokonywania: 

- zmian zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych dopuszczalna jest zmiana umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, 

- wszelkich nieistotnych zmian umowy, to jest innych niż zmiany zdefiniowane w art. 454 

ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wszelkich zmian dopuszczalnych 

z mocy prawa i niewymagających przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres, 

charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w istotnych postanowieniach umowy. 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w Dziale IX ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z ART. 13 RODO ZWIĄZANYM 

Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

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.U.UE.L.2016.119.1 

z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych Osobowych jest: Centrum Kształcenia i Wychowania 

Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą przy ul. Bocznej 5, 19-500 Gołdap, tel.: 87 615 03 

53, adres e-mail: gospomkg4@ohp.pl. 

2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych Panią Anetą Frydrych, ul. Boczna 5, 19-500 Gołdap (tel. (87) 615 03 53, 

e-mail: iod.goldap@ohp.pl). 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego nr CKiW.271.1.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji, archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą prawną przetwarzania tych 
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danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane osobom lub podmiotom, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. 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 zgodnie 

z art. 78 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. posiada Pani/Pan:  

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

dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO**, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

9. nie przysługuje Pani/Panu:  

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

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

10. Wykonawca, który powierzy wykonanie części zamówienia Podwykonawcy zobowiązany 

jest poinformować Podwykonawcę o zapisach niniejszego rozdziału oraz przedłożyć 
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Zamawiającemu (Administratorowi) oświadczenie Podwykonawcy o udzieleniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania oraz realizacji 

umowy.  

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

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

 

XIX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy formularz cenowy 

2. Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 uPZP 

3. Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji  

4. Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór umowy 


