
Numer sprawy: ZOG.26.1.2017

Nazwa zamówienia publicznego:
„Dostawa  oleju  napędowego  w  ilości  45.000  (czterdzieści  pięć  tysięcy)  litrów  na  okres 
jednego roku. ”

I. Nazwa i adres Zamawiającego

II. Tryb udzielania zamówienia
1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 
oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015, poz. 
2164  ze  zm.),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  aktów  wykonawczych  do  ustawy  Pzp,  Kodeksu 
cywilnego oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SIWZ”.
2. Szacunkowa wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwot określonych 
na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
3. Do udzielenia przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące dostaw.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia  są  sukcesywne  dostawy oleju  napędowego w  łącznej  ilości 

45 000  litrów  na  okres  jednego roku,  w zależności  od pory roku (olej  letni/olej  zimowy)  na 
potrzeby Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu. Przewidywane,  roczne zapotrzebowanie na  olej 
napędowy wynosi 45  000  litrów.  Dostawy  będą  realizowane  na  podstawie  zamówienia 
telefonicznego lub e-mailem, do zbiornika paliwa o pojemności 5 000 litrów, znajdującego się na 
terenie  siedziby  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  olej  napędowy 
własnym transportem (samochodami ze świadectwem legalizacji dystrybutora - do wglądu przy 
każdej dostawie) i na własny koszt w terminie do 2 dni od otrzymania zamówienia do zbiornika 
w/w instytucji .

 Paliwo  musi  spełniać  wymagania  jakościowe,  zgodne  z  Polską  Normą  (PN) o 
parametrach nie gorszych niż według Polskiej Normy PN-EN 590:2013-12 dla oleju napędowego 
oraz  wymagania  określone  w  rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  w  sprawie  wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych.

Wykonawca zobowiązany jest  przy każdej  dostawie na swój  koszt  zapewnić specjalną 
plastikową butelkę z szerokim wlewem i specjalną plombą numeryczną o poj. 1 000 ml, w której 
przechowywana będzie próbka dostarczonego paliwa. Pobranie próbki paliwa i oplombowanie 
butelki  nastąpi  w  obecności  pracownika  Zakładu  Obsługi  Gminy.  Pobrana  próbka  paliwa 
pozostawiona zostanie w siedzibie Zamawiającego do czasu kolejnej dostawy. 

W przetargu zostanie wybrany Wykonawca, który w formularzu ofertowym przedstawi 
najkorzystniejszą  cenowo  łączną  cenę  ofertową  dla  45 000  litrów  ON  i  najdłuższy termin 
płatności.  Przyjęcie  dostarczanego  paliwa   odbywać  się  będzie  w  litrach w  temperaturze 
referencyjnej  15°  C. Zamówione  paliwo przeznaczone  będzie na   potrzeby  eksploatacyjne 
pojazdów,  zamawiającego w  terminach i  w  ilości  w  zależnych od  bieżących potrzeb 
Zamawiającego. 

W związku z częstą zmianą cen paliw, w czasie obowiązywania umowy Wykonawca przed 
każdą dostawą ustalać będzie cenę netto dostawy jednego litra oleju  napędowego, kierując się 
aktualną ceną netto jednego litra oleju napędowego u producenta obowiązującą w dniu złożenia 
przez Zamawiającego zamówienia, publikowaną na stronie internetowej producenta.

 Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym nazwę producenta, u którego zaopatruje 
się w olej  napędowy, wraz z adresem strony internetowej, na której Zamawiający będzie mógł 
śledzić hurtową cenę producenta. 

Zamawiający zastrzega, iż łączny zakres zamówienia w czasie trwania umowy może ulec 
zmianie (może być niższe) w zależności od warunków pogodowych i potrzeb, a Wykonawcy nie 
będzie przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenie (odszkodowanie).



  Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych:
1.  Na  podstawie  art.  29  ust.  3a.  „Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez  Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące 
w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, 
które  wykonują  czynności  bezpośrednio  związane  w  wykonywaniem  robót,  czyli  tzw. 
pracowników fizycznych.   
2.  W trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający uprawniony jest  do wykonywania czynności 
kontrolnych  wobec  Wykonawcy  odnośnie spełniania  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów,

b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego  w wyznaczonym w tym 
wezwaniu  terminie  Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu wskazane poniżej  dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia:

a)  oświadczenie  Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę  osób  wykonujących  czynności,  których  dotyczy  wezwanie  Zamawiającego. 
Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podsta-
wie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewi-
duje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1000,00 
PLN za każdy taki przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiają-
cego terminie żądanych przez  Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podsta-
wie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1. czynności. 
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy.
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Informacje dodatkowe:
1. Wspólny Słownik Zamówień: 
Kod CPV -09.13.41.00-8 Olej napędowy 
2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość,  zgodność  z  warunkami  technicznymi  i 
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia.



IV. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 12 m-cy, określony w umowie.

V.  Warunki udziału w postępowaniu
1. Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania  Wykonawcę, który:
1) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)  spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów
 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca:
a) posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
energetyczne;
b) sytuacji finansowej lub ekonomicznej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 
tym zakresie;
c) zdolności technicznej i zawodowej –  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 
tym zakresie;
d) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 Pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a)  Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert,  lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia;
b)  Wykonawcę  będącego  osobą  fizyczną,  którego  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo,  o 
którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 
lub art.  270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. 
zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
176), lub za przestępstwo :
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy – Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c)  Wykonawcę,  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 których mowa powyżej;
d)  Wykonawcę,  wobec  którego  wydano  prawomocny  wyrok  sądu  lub  ostateczną  decyzję 
administracyjną  o  zaleganiu  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e)  Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
Zamawiającego  w błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów;
f)  Wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 
wprowadzające w błąd  Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g)  Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności  Zamawiającego 
lub  pozyskać  informacje  poufne,  mogące  dać  mu  przewagę  w  postępowaniu  o  udzielenie 



zamówienia;
h)  Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik,  a  także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,  o dzieło, 
agencyjnej  lub  innej  umowy  o  świadczenie  usług,  brał  udział  w  przygotowaniu  takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i)  Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne;
l) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu o przesłanki 
określone  w  art.  24  ust.  1  pkt  12-23  ustawy.  Zaniechanie  tego  obowiązku  będzie  stanowiło 
podstawę wykluczenia Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20, 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 
5.
7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
8.  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.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta w toku 
oceny  ofert  nie  zostanie  odrzucona  i  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  tzn.  otrzyma 
największą liczbę punktów na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ oraz który nie zostanie 
wykluczony oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli jednak wybrany Wykonawca 



uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy, Zamawiający 
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
2.  W  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia Zamawiający  żąda, aby Wykonawca 
złożył wraz z ofertą:
a)  oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  sporządzone  na  podstawie 
wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ;
b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania sporządzone na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik do SIWZ;
c)  Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  w  celu  wykazania  braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na 
ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza w oświadczeniu informację o tych 
podmiotach. We wskazanym zakresie podmiot trzeci składa oświadczenie, o którym mowa w ppkt 
b);
d) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 
celu  wykazania  braku istnienia  wobec nich  podstaw wykluczenia  z  udziału  w postępowaniu, 
zamieszcza w oświadczeniu informację o tych podmiotach.  We wskazanym zakresie  podmiot 
trzeci składa oświadczenie, o którym mowa w ppkt b);
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
-  oświadczenie  składa  każdy  z  Wykonawców  ubiegających  się  o  zamówienie,  przy  czym 
oświadczenie  potwierdza  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału 
w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia;
-  Zamawiający wskazuje, że nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy oraz nie określa warunków realizacji 
zamówienia  przez  takich  Wykonawców  w  inny  sposób  niż  w  przypadku  pojedynczego 
Wykonawcy;
f)  w przypadku,  gdy  Wykonawca  polega  na  zdolnościach  technicznych  i  zawodowych  oraz 
sytuacji  ekonomicznej  innych  podmiotów,  winien  załączyć  zobowiązanie  tych  podmiotów  o 
oddaniu mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
-  sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu  przez  Wykonawcę  przy  wykonywaniu 
zamówienia publicznego,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3.  W celu wykazania braku podstaw wykluczenia  Wykonawca złoży w terminie 3 dni od 
dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  informacji,  o  której  mowa w art.  86  ust.  5 
ustawy Pzp:
1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem  terminu składania ofert;
2) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej  samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia 
przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik do 
SIWZ).
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 
wykazania  braku  podstaw  wykluczenia,  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta 



została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 
5 dni terminie, aktualnego na dzień złożenia dokumentu: 
1) Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany 
do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim 
Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5.  Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe podmiotu,  na  zasobach  którego  polegać  będzie 
Wykonawca, nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda aby Wykonawca, w terminie 3 dni 
od dnia wezwania, zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami.
6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń, o których mowa w art. 25a 
ust.1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 
lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez  Zamawiającego 
wątpliwości,  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielenia  wyjaśnień  w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień  oferta  Wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 
postępowania.
7. Inne dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:
1) formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,
2) stosowne Pełnomocnictwo(a) – jeżeli dotyczy,
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo  reprezentowania  w postępowaniu  i  zawarcia  umowy w sprawie  niniejszego zamówienia 
publicznego zgodnie z SIWZ.
8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia 
– nie spełnia”.
9. Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia,  Zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  wezwać  Wykonawców  do 
złożenia  wszystkich  lub  niektórych  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających,  że  nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli 
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1-3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia 
lub  dokumenty  dotyczące  tego  Wykonawcy  lub  może  je  uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i 
ogólnodostępnych  baz  danych,  w  szczególności  rejestrów  publicznych.  Z  treści  składanych 
dokumentów i  oświadczeń musi  wynikać  jednoznacznie,  iż  postawione przez  Zamawiającego 
warunki i wymagania zostały spełnione.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia: 
1)  powinni  spełniać  warunki  udziału  w postępowaniu  oraz  złożyć  dokumenty potwierdzające 
spełnienie tych warunków, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy 
ustanawiają  Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  niniejszym  postępowaniu  albo 
reprezentowania  ich  w postępowaniu  i  zawarcia  umowy w sprawie  zamówienia  publicznego. 
Zaleca  się,  aby  Pełnomocnikiem  był  jeden  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 
udzielenie zamówienia,
2) oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów,
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą,  przed  podpisaniem  umowy  o  realizację  zamówienia  są  zobowiązani 
przedstawić  Zamawiającemu  kopię  umowy określającej  m.in.  zakres  obowiązków  każdego  z 
Wykonawców  przy  realizacji  wspólnego  zadania  wraz  z  ustanowieniem  pełnomocnika  do 
występowania  w  imieniu  i  na  rzecz  wszystkich  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 
zamówienie. Umowa winna być zawarta co najmniej na okres umowy o realizację zamówienia. 



4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
12.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  3,  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  wystawiony  nie 
wcześniej, niż 6 miesięcy  przed upływem  terminu składania ofert.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej.
2.  Komunikacja  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcami  odbywać  się  będzie  za 
pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe(tj. Dz.U.z 2016, poz.1113), osobiście za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r.poz.1422, z 2015 r. poz.1844 oraz z 2016 r. poz.147 i 
615).
3. Dane teleadresowe Zamawiającego:
- e-mail: zo  g@  rzekun  .pl  ,
- strona internetowa: www.  rzekun  .pl   w zakładce /Zakład Obsługi Gminy/,
- tel/fax: 29 761 73 94,
- pisemnie Zakład Obsługi Gminy, ul.Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń.
4.  Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekażą  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz 
informacje  za  pośrednictwem  faksu  lub  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  w 
rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie 
później  niż  do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający 
nie przewiduje na tym etapie postępowania zorganizowania spotkania z Wykonawcami. 
6.  Nie udziela się żadnych ustnych i  telefonicznych informacji,  wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane  do  Zamawiającego  zapytania  w  sprawach  wymagających  zachowania  pisemności 
postępowania. 
7.  W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może,  w  każdym  czasie,  przed 
upływem  terminu  do  składania  ofert,  zmodyfikować  treść  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia.
8.  Wprowadzone  w ten  sposób  modyfikacje,  zmiany lub  uzupełnienia  przekazane  zostaną,  z 
zachowaniem  formy  pisemnej,  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano  specyfikację 
istotnych warunków zamówienia.
9.  Wszelkie  modyfikacje,  uzupełnienia  i  ustalenia  oraz zmiany,  w tym zmiany terminów, jak 
również  pytania  Wykonawców wraz  z  wyjaśnieniami  stają  się  integralną  częścią  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.  O przedłużeniu terminu 
składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z 
modyfikacji,  zawiadomieni  zostaną  wszyscy  Wykonawcy,  którym  przekazano  specyfikację 
istotnych  warunków  zamówienia.  Wszelkie  prawa  i  zobowiązania  Wykonawcy  odnośnie 
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
10.  Osobą  uprawnioną  do  kontaktów  ze  strony  Zamawiającego  jest  Pani  Anna  Wielga,  tel. 
29 7617394, 
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VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

IX. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Postanowienia ogólne.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3)  Oferta  musi  być  podpisana  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania  Wykonawcy 
(Wykonawców).  Oznacza  to,  iż  jeżeli  z  dokumentu(ów)  określającego(ych)  status  prawny 
Wykonawcy(ów)  lub  pełnomocnictwa/pełnomocnictw  wynika,  iż  do  reprezentowania 
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty 
muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4)  Upoważnienie  osób  podpisujących  ofertę  do  jej  podpisania  musi  bezpośrednio  wynikać  z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 
z  dokumentu stwierdzającego status  prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z 
centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności  gospodarczej)  to  do  oferty  należy  dołączyć 
oryginał  lub  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  stosownego  pełnomocnictwa 
udzielonego przez osoby do tego upoważnione.
5)  Wzory  dokumentów  dołączonych  do  niniejszej  SIWZ  powinny  zostać  wypełnione  przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w  formie zgodnej z 
niniejszą SIWZ.
6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego  zapisu  o  treści  pieczęci,  zawierającego  co  najmniej  oznaczenie  nazwy  (firmy)  i 
siedziby.
7) Dokumenty, o których mowa w dziale VI SIWZ, Wykonawca składa w formie oryginałów lub 
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (imienna pieczątka i podpis 
lub podpis czytelny osoby uprawnionej). Wymagane przez Zamawiającego dokumenty złożone w 
ofertach zostaną włączone do dokumentacji przetargowej i nie będą zwracane Wykonawcom po 
zakończeniu postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z 
tłumaczeniem  na  język  polski  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z 
oryginałem przez Wykonawcę.  Każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z  oryginałem 
wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy. Dokumenty mogą być poświadczone 
przez  pełnomocnika,  gdy  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia 
ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, na podstawie art. 23 ustawy.
8)  Zamawiający  zwróci  Wykonawcom,  których  oferty  nie  zostały  wybrane,  na  ich  wniosek, 
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz 
inne podobne materiały.  Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty,  w tym również te 
przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
9)  Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty  z 
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Pzp.
2. Forma oferty.
1)  Oferta  musi  być  sporządzona w języku polskim,  w 1 egzemplarzu,  mieć formę pisemną i 
format  nie  większy  niż  A4.  Arkusze  o  większych  formatach  należy  złożyć  do  formatu  A4. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z  tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę.
2)  Dokumenty  przygotowywane  samodzielnie  przez  Wykonawcę  na  podstawie  wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub 
maszynopisu.



3)  Całość  oferty  powinna  być  złożona  w  formie  uniemożliwiającej  jej  przypadkowe 
zdekompletowanie  –  arkusze  (kartki)  oferty  powinny  być  zszyte,  zbindowane  lub  trwale 
połączone w jedną całość inną techniką.
4)  Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i 
wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy 
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
5)  Dokumenty wchodzące  w skład  oferty mogą być  przedstawiane  w formie  oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia  sporządzane 
na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ oraz zobowiązania podmiotów 
trzecich powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych 
stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub 
osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą 
(podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
6)  Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

3.  Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.
1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym),   że 
Zamawiający nie  będzie mógł ujawnić informacji  stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  Wykonawca,  nie  później  niż  w terminie  składania 
ofert,  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępnione  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 Pzp.
3) W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje 
stanowiące  tajemnicę  jego  przedsiębiorstwa,  w  rozumieniu  ustawy o  zwalczaniu  nieuczciwej 
konkurencji (np. poprzez zamieszczenie w odrębnej kopercie) i oznaczyć je klauzulą np. „nie 
udostępniać”, „tajemnica przedsiębiorstwa” lub równoważną. 
4)  W sytuacji,  gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie  informacje,  które nie  stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów lub nie 
wykazał,  że  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  informacje  te  będą 
podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
4.  Zamawiający  żąda  wskazania  w  ofercie  przez  Wykonawcę  informacji  w  zakresie 
podwykonawstwa, zgodnie z art. 36b Pzp.

XI. Miejsce oraz termin składania ofert.
1.  Ofertę  należy  przesłać  lub złożyć  w  nieprzejrzystym  zamkniętym opakowaniu  np. 
w zamkniętej kopercie na adres siedziby Zamawiającego:
Zakład Obsługi  Gminy
ul. Kolonia 1B
07-411 Rzekuń 
Sekretariat
do dnia 16.01.2017 r. do godz. 14:00 
2.  Koperta/opakowanie  zawierające  ofertę  powinno  być  zaadresowane  do  Zamawiającego  na 
adres: Zakład Obsługi  Gminy w Rzekuniu
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń.
3.  Oznakowanie  oferty  powinno  być następujące:  Przetarg  nieograniczony  „Dostawa  oleju 
napędowego w ilości 45 000 (czterdzieści pięć tysięcy) litrów  na  okres jednego roku". Nie 



otwierać przed 16.01.2017 r., godz. 14.05.
4. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
5. Miejsce otwarcia ofert:
Zakład Obsługi Gminy ul. Kolonia 1B,07-411 Rzekuń
Pokój nr 1
dnia 16.01.2017 r. o godz. 14:05
6. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację 
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest 
jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną 
następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także 
termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje (prawidłowe ustalenie stawki podatku 
VAT leży po stronie Wykonawcy), do dwóch miejsc po przecinku. 
2.  Cena   podana  w  ofercie  powinna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  z 
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
3.  Cena  może  być  tylko  jedna  za  oferowany  przedmiot  zamówienia  -  nie  dopuszcza  się 
wariantowości cen.  
4. Cena oferty winna uwzględnić rozwiązanie i usuwanie wszelkich kolizji ujętych i nieujętych w 
dokumentacji  projektowej  i  wszystkie  inne  prace  wynikłe  w  trakcie  realizacji  przedmiotu 
zamówienia, a niezbędne do osiągnięcia rezultatu umowy.
5. Wykonawca składając ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp,  jest zobowiązany poinformować 
Zamawiającego, czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego,  wskazując  nazwę (rodzaj)  towaru lub  usługi,  których dostawa lub  świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII. Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania;  
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
2.  Oferty  zostaną  ocenione  przez  Zamawiającego  w  oparciu  o  następujące  kryteria  i  ich 
znaczenie:
1) Kryterium cena – 60% (jako cenę oferty uznaje się wartość brutto),
2) Termin płatności – 40% (termin płatności w dniach),
3. Sposób wyliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:
1) Cena = (najniższa zaoferowana cena / cena oferty ocenianej) x 100 pkt x 60%
2) Termin płatności = (termin płatności badanej oferty / najdłuższy termin płatności) x 100 pkt x 
40%.
Termin płatności, podany w dniach w formularzu ofertowym, nie może być krótszy niż 14 dni i 
dłuższy niż 30 dni.
3) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona do 2 miejsca po przecinku 
z zachowaniem zaokrągleń matematycznych.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu otrzyma łącznie najwyższą 
liczbę punktów.
5.  Jeżeli  nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej  ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty 
o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 



złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Działając na podstawie art. 90 Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia stosownych 
wyjaśnień w ramach oceny rażąco niskiej  ceny.  Obowiązek wykazania,  że oferta  nie  zawiera 
rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

XIV. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 
zasady i kryteria określone w SIWZ.
2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta w toku 
oceny  ofert  nie  zostanie  odrzucona  i  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  tzn.  otrzyma 
największą liczbę punktów na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ, z zastrzeżeniem Rozdz. 
XII  ust.  5  SIWZ,  oraz  który  nie  zostanie  wykluczony  oraz  spełnia  warunki  udziału 
w  postępowaniu.  Jeżeli  jednak  Wykonawca  uchyla  się  od  zawarcia  umowy  lub  nie  wnosi 
wymaganego zabezpieczenia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu 
oraz  czy spełnia  warunki  udziału  w postępowaniu  Wykonawca,  który złożył  ofertę  najwyżej 
ocenioną spośród pozostałych ofert..
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 
są miejscami wykonywania działalności  Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni  z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie  faktyczne  i  prawne.  W  przypadkach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  8  Pzp, 
informacja, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę 
Zamawiający uznał za niewystarczające,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
5)  terminie,  określonym  zgodnie   z  art.  94  Pzp,  po  którego  upływie  umowa  
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
4.  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zamieści  informację  o 
wyborze najkorzystniejszej oferty na swojej stronie internetowej. 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.  Umowa w sprawie  realizacji  zamówienia  publicznego  zawarta  zostanie  z  uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2.  Zamawiający  podpisze  umowę  z  Wykonawcą,  który  przedłoży  najkorzystniejszą  ofertę  z 
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 
dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę/podział obowiązków tych podmiotów przed 
przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego w art.  94 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 



XVII.  Istotne dla  stron postanowienia,  które zostaną wprowadzone do treści  zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
Postanowienia  umowy  zawarto  w  ogólnych  warunkach  umowy,  stanowiących  załącznik  do 
SIWZ.

XVIII.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku 
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ich interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego  przepisów  ustawy.  Sposób  postępowania  określony  jest  Dziale  VI  „Środki 
ochrony prawnej” Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3.  Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  terminie  5  dni  od  dnia 
przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli 
zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wnosi się  w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, równocześnie 
przesyłając kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób aby mógł on  zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu.
5.  W  przypadku  wniesienia  odwołania  po  upływie  terminu  składania  ofert  bieg  terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. Zakres oraz sposób postępowania zawarty jest w art. od 198a do 198g ustawy Pzp.

XIX. Opis części zamówienia
Zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych.

XX. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

XXI. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

XXII. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XXIII.  Adres  poczty  elektronicznej,  adres  strony  internetowej  niezbędny  do 
porozumiewania się drogą elektroniczna.
1. Adres poczty elektronicznej: zog@rzekun.net
2. Adres strony internetowej: www.  rzekun  .pl   w zakładce/Zakład Obsługi Gminy/

XXIV.  Informacje  dotyczące  walut  obcych,  w  jakich  mogą  być  prowadzone  rozliczenia 
między Zamawiającym a Wykonawcą.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

http://www.rzekun.pl/
http://www.rzekun.pl/
http://www.rzekun.pl/


XXV. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

XXVI. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 
ust. 4 Pzp.

XXVII. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę
Jeżeli czynności wykonywane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą miały charakter 
czynności, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. 
Dz.U. z 2016 r.,  poz. 1666 z późn. zm.)  Zamawiający wymaga, aby czynności te wykonywane 
były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. 
W szczególności chodzi o osoby  pracujące przez cały okres realizacji zamówienia. Każdorazowo 
na  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  nie  krótszym niż  3  dni  robocze,  Wykonawca  będzie 
zobowiązany  przedłożyć  do  wglądu  kopie  umów  o  pracę  zawartych  przez  Wykonawcę  z 
pracownikami  wykonującymi  dostawy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  od 
pracowników  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zgodnie  z  przepisami  o  ochronie 
danych  osobowych. Nie  przedłożenie  przez  Wykonawcę  kopii  umów  zawartych  przez 
Wykonawcę  z  pracownikami  wykonującymi  usługę  w  terminie  wskazanym  przez 
Zamawiającego,  będzie  traktowane jako niewypełnienie  obowiązku zatrudnienia pracowników 
wykonujących usługę na podstawie umowy o pracę.

XXVIII. Ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

XXIX. Możliwość dokonania zmian w umowie na podstawie art. 144 Pzp.
1.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w 
stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujące 
warunki takich zmian:
1) wysokość ceny brutto za wykonanie zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla 
dostaw  objętych  przedmiotem  zamówienia.  W  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy,  strony 
dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, 
których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,
2)  zmiany  prawa  powszechnie  obowiązującego  wpływające  na  zasady  dostawy  oleju 
napędowegoo,
2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, 
jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z przesłankami art. 144 Pzp.

XXX. Podwykonawstwo
1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia.
2.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  części  zamówienia,  której  wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy. 
3.  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  zamierza  zatrudnić  podwykonawców  (dalszych 
podwykonawców) do realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie 
Zamawiającego. 
4.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialności  za  właściwe  i  terminowe  wykonanie  całego 
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 
realizowanych zobowiązań, wynikających z umów o podwykonawstwo.
5. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zostały umieszczone w ogólnych warunkach 
umowy, stanowiących załącznik do SIWZ.



XXXI. Postanowienia końcowe 
1. Wymagania i informacje, dotyczące umów o podwykonawstwo, znajdują się w załączniku nr 2 
do SIWZ – ogólne warunki umowy.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
3.  Uczestnicy  postępowania  mają  prawo  wglądu  do  treści  protokołu,  wniosków  po  upływie 
terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących 
tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji 
zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
4. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; 
- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów; 
-  Zamawiający  wyznaczy  członka  komisji,  w  którego  obecności  udostępnione  zostaną 
dokumenty; 
-  udostępnienie  może  mieć  miejsce  w  siedzibie  Zamawiającego  oraz  w  czasie  godzin  jego 
urzędowania.
5.  W  sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXXII. Załączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy
3. Załącznik nr 3 - oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
5. Załącznik nr 5 – grupa kapitałowa

Rzekuń, 2017.01.09

Zatwierdzam:

Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy

Marian Grzegorczyk




