
SPECYFIKACJA 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina  Łączna/  ZGK  Łączna zaprasza do wzięcia udziału w przetargu 
nieograniczonym na dostawę paliwa opałowego- ekogroszku w ilości 150 ton.

I. Zamawiający :
Gmina Łączna/ ZGK 
Łączna Czerwona Górka 
1B 26-140 Łączna woj. 
świętokrzyskie

NIP 
6631867303 
tel. 41 2548 
465

Odbiorca Płatnik:
Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Łącznej Łączna 115 26-140 Łączna

Adres poczty elektronicznej:        
zgklaczna@interia.pl strona internetowa :        
https://www.uglaczna.bip.doc.pl     adres ePUAP:
/zgklaczna/SkrytkaESP

Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 8:00 – 14:00

zwany  dalej  „Zamawiającym”  zaprasza  do  udziału  w  postępowaniu  o
zamówienie  publiczne  w  trybie  podstawowym  zgodnie  z  wymaganiami
określonymi  w  niniejszej  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia,  zwanej  dalej
„SWZ”

II. Tryb udzielenia zamówienia    :

1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 
roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 
872, 1079).

2.Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie
podstawowym bez  negocjacji  art.  275 pkt.1  zgodnie  z  przepisami  ustawy z  dnia  11
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z
2022 r. poz. 25, 872, 1079.).

3.W  zakresie  nieuregulowanym  w  niniejszej  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia,
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia :

1. Rodzaj zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień 

Publicznych 09111000-0



2. Przedmiot zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 150 ton paliwa opałowego, typu ekogroszek,
do siedziby Zakład Gospodarki Komunalnej   Łączna 115

2.2.Ekogroszek powinien być dostarczony wraz z załączonym certyfikatem jakości węgla.

            2.3.Opał musi posiadać następujące parametry:

Wartość energetyczna opalowa     - 24 000 – 26 000 MJ/1kg
- 6 - 25 mm
- 3% - 8 %

- 31% - 34 %
- 16 - 40mm

mniejsza lub równa 10%
mniejsza lub równa 10%
- 3,0 – 8.0

- mniejsza lub równa 8%

2.4. Dostawa ekogroszku odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dostawca 

wszystkie dostawy objęte umową wykona osobiście, bez korzystania z podwykonawców.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania wartości energetycznej 

ekogroszku przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego.

Dostawy nie spełniające warunku wartości energetycznej nie będą przyjmowane.

Zamawiający wymaga dostarczania ekogroszku samochodami o ładowności do 30

ton .

III. Termin wykonania zamówienia i ustalenia dodatkowego

3.1. Zamówienie będzie realizowane przez strony w okresie od 01.10.2022. do   30.04.2023r.

3.2.Dostawa ekogroszku następować będzie sukcesywnie w następujących terminach:

Nazwa materiału Jednos Ilość Cena 

jednostko

Wartość

L.p. Terminy dostaw tka 
miary

wa
(brutto) w
PLN

(brutto) w 
PLN

1 2 3 4 5

1 Węgiel 
ekogroszek

- do 01.10.2022r. tona 30

Granulacja ekogroszku 
Zawartość popiołu 
Zawartość częśći 
lotnych Zdolność 
spiekania Zawartość 
podziarna Zawartość 
nadziarna Zawartość 
wilgoci Zawartość 



2 Węgiel 
ekogroszek

- do 15.11.2022r. tona 30

3 Węgiel 
ekogroszek

- do 17.12.2022r. tona 30

4 Węgiel 
ekogroszek

- do 10.01.2023r. tona 30

5 Węgiel 
ekogroszek

- do 11.02.2023r. tona 15

6 Węgiel 
ekogroszek

- do 18.03.2023r.. tona 15

Razem tona 150

Ilość dostawy ton węgla może się zwiększyć do 30% tj. o około 60 t lub zmniejszyć o 30% tj. 

ok 60t.

Każdy transport węgla musi być oplandeczony i zważony na wadze (np. w zakładowej PCC 

Silicium) lub innej w odległości do 50km od siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Cena jednostkowa jest stała i nie ulega zmianie przez cały czas obowiązywania umowy

Wartość zamówienia       stanowi     iloczyn ilości ton ekogroszku i ceny jednostkowej jednej tony 

węgla. Cena powinna zawierać akcyzę.

3.3.   Wraz   z   każdą   dostawą,   dostarczany   będzie   również   aktualny   certyfikat   jakości,   nie 

starszy jak 180 dni od daty ostatniej dostawy.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa do udzielenia zamówienia 
uzupełniającego.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IV. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

V. Warunki udziału w postępowaniu



5.1.  O  udzielenie  zamówienia   mogą  ubiegać  się  oferenci,   którzy wraz  z  ofertą  
złożą następujące dokumenty:

- Formularz Ofertowy którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

- Oświadczenie dotyczące o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 5
- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 4
- Projekt umowy załącznik nr 3
- Aktualny    odpis    z    właściwego    rejestru    albo    zaświadczenie    potwierdzające 
dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie objętym zamówieniem.
5.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 5.1., składa
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzając odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

5.3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą oferenci, którzy złożą nie podlegającą
odrzuceniu ofertę.

5.4. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

- jest sprzeczna z  Ustawą o zamówieniach  publicznych  lub Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia.
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
- oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.

VII. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia

1. Każdy Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:

a. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
(wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ)

b. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - ( wg wzoru 



stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ)

c. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeśli 
dotyczy)

W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z 
właściwego rejestru -pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i 
zawarcia umowy.

d.Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli 
dotyczy).

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia.

2. Zamawiający po otwarciu ofert wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 
wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia.

Dokument ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
nie niższą niż 150 000,00 zł.

3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości.

4.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem składania ofert.

VIII. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 108 ust. 1 pkt ustawy,
zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

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

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

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

c). którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 



ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

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

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

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

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

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony 
określony w przepisach prawa obcego;

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

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

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

5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba 
że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dodatkowo, Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt.4-7
ustawy, tj. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

1)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 



postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 
- Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, z późn.zm.),

2).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 środków dowodowych,

3).jeżeli występuje konflikt w rozumieniu art.56 ust.2, którego nie można skutecznie 
wyeliminować w inny sposób niż wykluczenie wykonawcy,

4).który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 
wykonał albo nienależycie wykonał długotrwale nienależycie wykonywał istotne 
zobowiązania 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. IX. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

1.Zamawiający pracuje w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku 
do piątku w godz.: 8:00 – 14:00

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zgklaczna@interia.pl

3.Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Marek 
Walkowicz (kierownik ZGK)

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

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP).

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

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 



przez miniPortal.

9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email zgklaczna@interia.pl

10. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 
„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla   dokumentów elektronicznych   
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie   zamówienia   
publicznego lub konkursie (Dz. U. 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).

11.Zgodnie z art. 8 ustawy Pzp,:

a.termin oznaczony w godzinach rozpoczyna się z początkiem pierwszej godziny i 
kończy się z upływem ostatniej godziny.

b.jeżeli początkiem terminu oznaczonego w godzinach jest pewne zdarzenie, nie 
uwzględnia się przy obliczaniu terminu godziny, w której to zdarzenie nastąpiło.

c. termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze.

d.dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota.

12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 
upływem terminu składania ofert.

13.W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o 
którym mowa w ust. 12, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz
obowiązku przedłużania terminu składania ofert.

14. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o wyjaśnienie treści SWZ.

15.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 
zapytania na stronie   https://www.uglaczna.bip.doc.pl      na której udostępnił specyfikację.

16.Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy 
kierować przy użyciu miniPortalu lub poczty e-mail: zgklaczna@interia.pl

17.Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, 
jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 
specyfikacji i będą wiążące przy składaniu ofert.18.Zamawiający nie zamierza zwoływać
zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

19.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

20.Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści 
specyfikacji warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie 
zawiadamia za pośrednictwem strony prowadzenia postępowania.



XI.Termin związania ofertą i termin otwarcia ofert

1.Wykonawca pozostaje związany ofertą wynosi 30 dni (zgodnie art.307 Pzp).

2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.

3.W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

XII.Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz 
załącznikami składającymi się na specyfikację warunków zamówienia.

2. Każdy Wykonawca może złożyć za pośrednictwem miniPortalu tylko jedną ofertę na 
formularzu ofertowym Zamawiającego w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych lub opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Ofertę, oświadczenia sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Zobowiązanie, o którym mowa w Części VII ust. 3 SWZ sporządza się w postaci 
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, zwanym dalej „rozporządzeniem”, dotyczące Wykonawcy i 
innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na 
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, składane są w oryginale w postaci 
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w elektronicznej kopii 
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca i 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

7.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8. Dokumenty  lub  oświadczenia  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz  z
tłumaczeniem na język polski.

9. Ofertę, oświadczenia, zobowiązanie, o którym mowa w Części VII SWZ, dokumenty i 
oświadczenia należy wczytać jako załączniki na miniPortalu.

10.Oferta  i  oświadczenia  muszą  być  podpisane  przez  osobę/y  uprawnioną/e  lub
upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.



11. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z 
innych dokumentów należy złożyć wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi 
jednoznacznie określać czynności, co do wykonania, których pełnomocnik jest 
upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której 
zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie. Pełnomocnictwo składane jest w 
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

12.Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, w imieniu wykonawców uznaje 
się:

- osoby wykazane w prowadzonych przez sądy w rejestrach spółdzielni lub rejestrach 
przedsiębiorstw,

- osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej,

- osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o 
których mowa powyżej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, 
pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

- w przypadku gdy wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta 
nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych 
wspólników. Upoważnienie / pełnomocnictwo do ich podpisania musi być dołączone do 
oferty w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile nie wynika ono z innych dokumentów 
załączonych przez Wykonawcę.

13. Na ofertę składają się:

a. formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
SWZ,

b. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do SWZ,

c. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikiem
nr 5 do SWZ,

d. projekt umowy - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ

e. Harmonogram - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

XIII. Termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu pod adresem 
www.miniportal.uzp.gov.pl w terminie do dnia 17.08.2022 roku, do godziny 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi 17.08.2022 roku o godzinie 12:00.

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty o którym mowa w 
Części VII ust. 1 lit. a), b) i ust. 2 SWZ w postaci elektronicznej zgodnie z wymaganiami 
SWZ.

3. Instrukcja składania oferty:



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

b. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

c. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

d. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Jeżeli dokumenty 
elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

e. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub 
wniosek za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku.

f. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne 
są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.),
jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.

XIV. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczania

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać 
spełnianie kryteriów:

Kryteria oceny ofert:

- Cena 90%

- Termin płatności 10%

- Przy   wyborze   oferty   zamawiający   będzie   się   kierował   się   również   okresem 
zwiększonym do 90 dni terminu płatności za wystawianą fakturę.

- UWAGA:

a) przypadku brak wskazania w ofercie terminu płatności faktury 
Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy poprawi inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia tj. uzupełni ofertę o termin płatności faktury przyjmując termin

2.Punkty za wszystkie kryteria podlegają zsumowaniu. Oferta złożona przez 
wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100pkt.



2.1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium terminu płatności, zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
2.2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.

3.W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej 
oferty

4.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

5. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w 
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 
Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych 
przepisów.

6.Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

7.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

8. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

9.Prawidłowe ustalenie stawki należytego podatku VAT należy do obowiązków 
Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

10.Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie 

PLN.

11. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

12. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 
podane wyżej kryteria oceny ofert. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy
wystąpią przesłanki wskazane w ustawie prawo zamówień publicznych. Niezwłocznie po
wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli 
oferty o:

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 



siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c. unieważnieniu postępowania.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację, 
o której mowa w ust. 1, na swojej stronie internetowej: https://www.uglaczna.bip.doc.pl

XVI.Podwykonawcy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy.

XVII. Umowa

1.Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej 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. W przypadku gdy, w postępowaniu złożona została 
tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 
Wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 
Wykonawcę.

4.W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie 
uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że 
zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki 
ochrony prawnej określone przepisami przedmiotowej ustawy (Dział IX ustawy).

XIX. Inne

1. Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 
1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872, 1079).

2. Załączniki wymienione w SWZ stanowią jej integralną część.

XX.Klauzula rodo

Obowiązek informacyjny Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO):

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej,
z siedzibą: Łączna 115, 26 - 140 Łączna, e-mail: zqklaczna@intera.pl, tel.: 41 2548465, reprezentowany przez Marka 
Waikowicza

2. Z Inspektorem ochrony danych (IOD) mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych poprzez adres e-mail inspektor@cbi24.pl  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą 
prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli niezbędność wykonania obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze, a także ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przetwarzane przez okres 5 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej, może wystąpić 
jedynie w szczególnych przypadkach.

6. Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych:

a. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,

b. podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji przez Administratora zadań, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym 
wsparcie techniczne lub organizacyjne.

7. Na każdym etapie przetwarzania przez Administratora danych, mają Państwo prawo do:

a. dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych 
danych,

b. modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania - do ograniczenia ich 
zakresu przetwarzania;

c. wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych.

8. Ponadto każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być 
warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.

        
                                    Zatwierdzam
 
                                           Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalne) w Łącznej 
                  08..08.2022             mgr inż. Marek Wallkowicz

                           data i podpis kierownika zamawiającego 



Załączniki:

1 .Formularz ofertowy - załącznik nr 1;

2..Harmonogram-załącznik nr 2;

3. Projekt umowy - załącznik nr 3;

4. Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4;

5. Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 5;



Załącznik Nr 1 do SWZ.

(nazwa, adres, telefon, Regon Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 04 lipca 2022r. na 
dostaę paliwa opałowego- ekogroszku w ilości 150 ton dla Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Łącznej    2022/2023 informujemy, że:

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego ogłoszeniem 
zgodnie z wymogami
zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia w cenie ofertowej :

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto :    .......... zł
2. Termin płatności faktury: (wyrażony w dniach): ……... dni (nie krótszy niż 30
dni i nie dłuższy niż 90 dni).

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia;

5.  Oświadczamy,  że zawarty  w specyfikacji  warunków zamówienia  projekt  umowy
został przez nas zaakceptowany.

6. Oświadczamy, pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kk,
że wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe oraz opisują
stan faktyczny i prawny na dzień sporządzania oferty.

7. Nasza oferta zawiera ... stron.

8.  Oświadczamy,  że  nie  należymy  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  w  relacji
konsumentów, którzy  złożyli  odrębne oferty,  w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Dane kontaktowe Wykonawcy:

Adres e-mail:……………………………………
Numer telefonu osoby do kontaktu……………………….



(pieczęć i podpisy osób uprawnionych do 
składania oświadczeń    woli w imieniu Wykonawcy)



Załącznik Nr 3 do SWZ.

U M O W A      NR    …………/2022

zawarta w dniu ………………. 2022 roku    w Łącznej    pomiędzy Zakładem Gospodarki 
Komunalnej w Łącznej, reprezentowanym przez    :

mgr inż. Marek Walkowicz – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej

przy kontrasygnacie : Monika Cieślak – p.o. Głównego Księgowego Zakładu

zwanym dalej „Usługobiorcą”,

a firmą:

reprezentowaną przez

zwanym dalej „Usługodawcą” o treści następującej

§ 1
1.  W oparciu o rozstrzygnięte postępowanie przeprowadzone zgodnie z przepisami
ustawy z dnia w 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U z 2013 r. poz.
907 z późn. zm.), Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego
i Wykonawcę stosuje się zapisy niniejszej  umowy oraz przepisu Kodeksu Cywilnego,
jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej
2. Miejsce dostawy: 26-140 Łączna,   Kamionki 63
3. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem zawartym w
ofercie, na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego.
4.  Wykonawca  gwarantuje  ciągłość  dostaw  oraz  niezmienność  ceny  w  okresie
obowiązywania umowy. W  przypadku zmian wysokości  podatku VAT i  akcyzy,  cena
ulega zmianie proporcjonalnie do wysokości tych zmian.
5. Strony dopuszczają w uzasadnionym przypadku zmniejszenie lub zwiększenie przez
Zamawiającego ilości dostaw bez konieczności zmiany niniejszej umowy.

§ 2     



1. Wykonawca zapewnia, że produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają 
obowiązującym polskim normom jakościowym, oraz posiadają parametry 
zadeklarowane w ofercie.

2.   Przedmiotem umowy jest dostawa paliwa opalowego typu ekogroszek w ilości 150 
ton o parametrach zgodnych ze opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy tj.:
- Wartość energetyczna opalowa  - 24 000 - 26 000 MJ/1kg
- Granulacja ekogroszku - 6 - 25 mm
- Zawartość popiołu - 3% - 8 %
- Zawartość części lotnych - 31% - 34 %
- Zdolność spiekania - 16 - 40mm
- Zawartość podziarna - mniejsza lub równa 10%
- Zawartość nadziarna - mniejsza lub równa 10%
- Zawartość wilgoci - 3,0 - 8.0
- Zawartość - mniejsza lub równa 8%

§ 3

Termin realizacji dostawy w zakresie, o którym mowa w § 2 ustala się na okres od 
01.10.2022r. do 30.04.2023r.

§ 5 

Cena 1 tony ekogroszku brutto z dostawą do Zamawiającego zgodnie z ofertą wynosi 
…………….     PLN.

Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi (za dostawę 150 ton):…………….      PLN.

Słownie………………………………………………………………………………………………
……………….

§ 6

 Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
dostawcę tj……………….

……………………………….   przez Wykonawcę w ciągu ….…dni od daty 
wystawienia faktury



przez Wykonawcę.

§ 7

 Strony zgodnie postanawiają, że w sprawach wzajemnego współdziałania przy realizacji 
umowy Wykonawcę reprezentował będzie Zamawiającego: Marek Walkowicz tel.: 
Kierownik Zakładu 510-096-627, 41 25-48-465, a ze strony Wykonawcy   :

§ 8

Zmiany niniejszej umowy możliwe są jedynie w przypadku ustawowej zmiany podatku 
od towarów i usług, lub podatku akcyzowego i wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§ 9

 W   przypadku   sporu   lub   jakichkolwiek   różnic   wynikłych   pomiędzy   Stronami   w   
odniesieniu   do   niniejszej umowy   po   jej   podpisaniu,   Strony   dołożą   wszelkich   starań   
dla   rozwiązania   kwestii   spornych   na   drodze polubownej.     W     przypadku     braku     
porozumienia,     ewentualne     spory     będą     rozstrzygane     przez     sądy powszechne 
według miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.

§ 11

 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

§ 12 
Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta 
Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiający:



Załącznik nr 2    do 

umowy. ……………..

HARMONOGRAM
realizowania usługi zgodnie z umową nr    …….……. z dnia ……..……. 
2022r.

L.p. Nazwa materiału Terminy dostaw Jednos
tka 
miary

Ilość Cena 
jednostko

wa
(brutto) w

PLN

Wartość
(brutto) w

PLN

1 2 3 4 5

1 Węgiel 
ekogroszek

- do 01.10.2022r. tona 30

2 Węgiel 
ekogroszek

- do 15.11.2022r. tona 30

3 Węgiel 
ekogroszek

- do 17.12.2022r. tona 30

4 Węgiel 
ekogroszek

- do 10.01.2023r. tona 30

5 Węgiel 
ekogroszek

- do 11.02.2023r. tona 15

6 Węgiel 
ekogroszek

- do 18.03.2023r. tona 15

Razem tona 150



Załącznik     Nr     4     do     SWZ  .  

Pieczęć Wykonawcy

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

O  świadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.), dalej jako ustawa PZP,

DOTYCZ  ĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU    

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa Paliwa 
Opałowego – Ekogroszku w ilości 150 ton dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Łącznej”    oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam  określone  przez  Zamawiającego  w  specyfikacji  warunków  zamówienia
Warunki udziału w postępowaniu.

………….……………. (miejscowość), dnia ………….…………………... r.



………………………………

…. (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że dane podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały

przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  przy

przedstawianiu informacji.

…………………...….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

… ........................... ………
(podpis)

Załącznik Nr 5 do SWZ.  

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………… 

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)



O  świadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej jako ustawa PZP,

DOTYCZ  ĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

Na potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  „Dostawa Paliwa
Opałowego  –  Ekogroszku  w  ilości  150  ton  dla  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w
Łącznej” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 
ustawy PZP.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 
4 -7 ustawy PZP.

(miejscowość), dnia

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.

…………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w

art. 108 ust. lub art. 109 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na

podstawie  art.  110  ust.  2  ustawy  PZP  podjąłem  następujące  środki  naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(miejscowość), dnia …………….……………………….. r.



…………… (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego

w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejscowość), dnia ……………………………………….………. r.

(podpis)


