
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie w roku
2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192471199

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rokicka 5A

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zuostczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuostczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie w roku
2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b99cb0b-2730-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00248584/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-28 06:42

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002004/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju napędowego na potrzeby ZUOS sp. z o.o. w Tczewie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy
użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres skrzynki ZUOS sp. z o.o. Tczew,
poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@zuostczew.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
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).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO,
Administrator informuje, że:

1 Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w
Tczewie z siedzibą przy ul. Rokickiej 5A, 83-110.
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2 Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania ZUOS, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e –
mail: auditor@auditorsecurity.pl

3 Cel oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na: „Dostawa oleju
napędowego na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie w roku 2022”, prowadzonym
w trybie podstawowym bez negocjacji, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny
stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na
Zamawiającym.

4 Prawa osób, których dane są przetwarzane
Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) 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, przy czym 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, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
5 Okres przechowywania 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6 Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;

7 Obowiązek podania danych osobowych
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp.

8 Profilowanie
Ponadto informujemy, że w ZUOS nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym
oraz że dane nie są profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
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odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do silników diesla na
potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie w ogólnej ilości szacunkowej
180 000 l. do miejsca dostawy wskazanego poniżej i wg poniższych zasad: 
- Jednorazowa dostawa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej
5A: max. do 10 000 litrów; 
- Dostawa: co najmniej 1 raz w miesiącu 
- Olej napędowy winien być dostarczony specjalistycznym pojazdem transportowym
wyposażonym w zalegalizowany układ do pomiaru wypompowanego paliwa.
- Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika
wypompowanego paliwa o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na
pojeździe dostawczym (autocysterna). 
- Paliwo będzie wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne Zakładu.
- Zamawiający nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą i nie posiada stosownych
koncesji w tym zakresie.
- dostarczany olej napędowy odpowiadał polskim normom jakościowym określonym w ustawie z
dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t. j. Dz. U. z
2019 r. poz. 660 ze zm.), ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1233 ze zm.) oraz wydanych na podstawie powyższych ustaw
rozporządzeniach, w tym w szczególności rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz.
1680);
- dostarczany olej napędowy spełniał wymagania określone aktualną normą PN-EN 590 (Paliwa
do pojazdów samochodowych – oleje napędowe) wg objętości w temperaturze referencyjnej
+15 o C;
- dostarczany olej napędowy w okresie zimowym, umożliwiał eksploatację pojazdów
Zamawiającego, a punktem odniesienia będzie temperatura blokowania zimnego filtra:
- temperaturze zablokowania zimnego filtra 0 stopni C,
- w okresie przejściowym tj. od 01 marca do 15 kwietnia oraz od 01 października do 15 listopada
o temperaturze zablokowania zimnego filtra - 10 stopni C,
- w okresie zimowym tj. od16 listopada do końca lutego o temperaturze zablokowania zimnego
filtra - 20 stopni C;

- Podstawą do rozliczeń za dostarczony olej napędowy, do legalizowanego zbiornika (stacji
paliw), będą wskazania elektronicznego systemu pomiarowego Zamawiającego w temperaturze
referencyjnej +15 o C (stała gęstość oleju napędowego w temperaturze referencyjnej +15 o C,
0,84 kg/dm3).
- Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia
towaru dokonane przez upoważnionego przez Zamawiającego pracownika.
- Do każdej dostawy winien być dostarczony atest jakościowy oleju napędowego wystawiony
przez producenta paliwa z wyszczególnionymi parametrami:
• gęstość, 
• temperatura zablokowania zimnego filtra,
• zawartość siarki, 
• temperatura mętnienia oraz 
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• dokument wydania. 
- W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczonym towarze, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia lub wymiany towaru na wolny od
wad.
W przypadku dostarczenia oleju napędowego bez dokumentu, a którym mowa w pkt. wyżej lub
niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą, Zamawiającemu przysługiwać będzie
prawo do odmowy przyjęcia towaru. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje
Wykonawca.
- W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego oleju napędowego Zamawiający
powiadomi o powyższym fakcie Wykonawcę i w obecności przedstawiciela Wykonawcy pobrane
zostaną próbki z zakwestionowanej dostawy w celu poddania ich badaniom w niezależnym
laboratorium badawczym.
W przypadku potwierdzenia, przez laboratorium badawcze, zastrzeżeń Zamawiającego co do
jakości oleju napędowego, Wykonawca dostarczy olej napędowy o właściwych parametrach
technicznych w ilości, która została zakwestionowana. Dodatkowo Wykonawca obciążony
zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich
wymiany, jeżeli zastosowany olej napędowy niespełniający wymogów jakościowych spowoduje
ich uszkodzenie lub zniszczenie. Podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami napraw będzie
protokół oględzin i naprawy.
- Teren wokół stacji paliw jest przygotowany do realizacji dostaw pojazdem – autocysterną.
- Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -15:00. 
- W zależności od swoich potrzeb bieżących zamawiający w trakcie trwania umowy będzie
składał jednostkowe zamówienia na dostawę przedmiotu zamówienia. 
- Dostawy zamawiane będą telefonicznie lub pocztą mailową
- Realizacja każdej dostawy odbywać się będzie w ciągu max 48 godzin od momentu złożenia
zamówienia telefonicznie (bez wliczania sobót, niedziel, świąt). 

Zamawiający zastrzega, iż podana ilość przedmiotu zamówienia (180 000 litrów) jest wielkością
szacunkową i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub
zwiększeniu. 
Zmiana będzie oscylowała w granicach do +/-10% szacowanej ilości litrów. Prognozowana ilość
zużycia przedmiotu zamówienia jest ilością szacunkową służącą do określenia wartości
przedmiotu zamówienia oraz porównania złożonych ofert i nie odzwierciedla realnego bądź
deklarowanego wykorzystania przedmiotu zamówienia w czasie trwania umowy. 
Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu ograniczenia zużycia
przez Zamawiającego przewidywanej ilości przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowo określono w rozdziale XVII SWZ, tj. Opis kryteriów oceny
ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00248584/01 z dnia 2021-10-28

2021-10-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Dla wykazania spełnienia warunku wymagane jest:
posiadanie aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami ciekłymi, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.). 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek
zostanie spełniony, jeżeli każdy z wykonawców będzie posiadał aktualną koncesję na obrót
paliwami ciekłymi.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;a)
jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału braku podstaw
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
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1) aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi
wraz z wszystkimi zmianami;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia poza Formularzem oferty, sporządzonym
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ niżej wymienione oświadczenia i
dokumenty: a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,b)
pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla
ustanowionego przez nich pełnomocnika (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólników
spółki cywilnej, konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, składa
każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, w tym zmiany o charakterze nieistotnym, wymagają
pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu.
2. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie
zamówienia, zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiana umowy powoduje, że
charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, o których
mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności, jeżeli zmiana
polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00248584/01 z dnia 2021-10-28

2021-10-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



Wykonawcą, w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie bez przeprowadzenia nowego
postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w szczególności, w następujących przypadkach:
1) zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów,
2) zajścia okoliczności (zdarzeń), na które strony umowy nie miały wpływu, a dotyczyły działania
lub zaniechania:
a) osób trzecich,
b) organów, w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a wpływających
obiektywnie, bezpośrednio lub pośrednio w sposób dalece utrudniający lub czyniący
niemożliwym spełnienie świadczeń stron umowy, w sposób określony pierwotnie w umowie,
3) zmiany wartości umowy, w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od
towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia, które wejdą w życie po dniu zawarcia
umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca
jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec
odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych
stawek podatku od towarów i usług ulega zmianie kwota należnego podatku oraz
wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Zmiana wartości
umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w ten sposób, że
należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie obliczone z uwzględnieniem
stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT,
4) istnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań
technologicznych lub technicznych, niż istniejące w chwili podpisania umowy.

5. W przypadkach, o których mowa w pkt 4 ppkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie
zmianie. 
Wprowadzenie zmian do umowy, o których mowa w pkt 4 ppkt 4) jest uwarunkowane złożeniem
przez stronę inicjującą zmianę wniosku zawierającego opis propozycji zmiany wraz z
uzasadnieniem zmiany.
6. Do zmian umowy mają zastosowanie zapisy art. 15 r Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do
złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu(https://miniportal.uzp.gov.pl/)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-09 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-08
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	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-09 12:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu(https://miniportal.uzp.gov.pl/)
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-09 12:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-08



