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ROZDZIAŁ I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiającym jest:

Gmina Rzekuń - Zakład Obsługi Gminy

ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń

Strona internetowa: https://www.rzekun.pl/zaklad-obslugi-gminy.html

Adres poczty elektronicznej: zog@rzekun.net 

Numer telefonu: 29 643 20 55  

Numer faksu: 29 643 20 35 

Godziny urzędowania: pn., śr., czw., od 7:45 do 15:45, wt. od 7:45 do 17:00, pt. od 7.45 do 14.30

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1

oraz  art.  39–46  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) dalej „PZP” oraz aktów wykonawczych do PZP.

 2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

 3. Postępowanie  jest  prowadzone  zgodnie  z  zasadami  przewidzianymi  dla  tzw.  „procedury

odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów

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. 

 4. W  sprawach  nieuregulowanych  zapisami  niniejszej  Specyfikacji  Istotnych  Warunków

Zamówienia,  zwaną  dalej  ,,SIWZ",  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  Pzp  i  przepisy

wykonawcze do tej ustawy.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu

Obsługi Gminy według  szacunkowej ilości – 40 000 l. do zbiornika paliwa o pojemności 5 000

litrów, znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego.

2. Podana w pkt 1 ilość paliwa stanowi prognozowane zapotrzebowanie przewidziane do zakupu

przez Zamawiającego w okresie realizacji umowy tj.  do 31 grudnia 2020 r. i nie jest wartością

obligatoryjną. Zamawiający zastrzega, że z uwagi na czynniki niemożliwe do przewidzenia ilość

zakupionego paliwa może być niższa od prognozowanej. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a

Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionego paliwa. W przypadku,

gdy  faktycznie  zakupiona  ilość  paliwa będzie  niższa  niż  prognozowana w  pkt  1  wartość,

Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego (Zamawiający nie

ma obowiązku wykorzystania całości przedmiotu zamówienia podstawowego).
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3. Wykonawca  gwarantuje  jakość  paliwa  zgodną  z  obowiązującymi  normami:  olej  napędowy

powinien spełniać  normy PN-EN 590.  Oferowane paliwo musi spełniać również wymagania

Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  9  października  2015  r.  w  sprawie  wymagań

jakościowych  dla  paliw  ciekłych  (Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  1680).  Wykonawca  bierze  pełną

odpowiedzialność  za  jakość  paliwa,  w  tym  za  jego  zgodność  z  wszelkimi  powszechnie

obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Dostawy oleju napędowego odbywać się  będą specjalistycznymi cysternami  o odpowiedniej

pojemności, zaopatrzonymi w pompę umożliwiającą tłoczenie oleju napędowego na wysokość

min. 2,50 m oraz przewoźną instalację pomiarową do wydawania paliw ciekłych, spełniającą

wymagania  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  27  grudnia  2007  r.  w  sprawie

wymagań,  którym  powinny  odpowiadać  instalacje  pomiarowe  do  ciągłego  i  dynamicznego

pomiaru  ilości  cieczy  innych  niż  woda,  oraz  szczegółowego  zakresu  badań  i  sprawdzeń

wykonywanych  podczas  prawnej  kontroli  metrologicznej  tych  przyrządów  pomiarowych

(Dz.U. z 2019  r.,   poz.  1619).  Instalacja  pomiarowa  powinna  posiadać  ważne  świadectwo

legalizacji wydane przez stosowny Urząd Miar.

5. 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  u  producenta,  obowiązującą  w  dniu  złożenia  przez

Zamawiającego zamówienia, publikowaną na jego stronie internetowej. Wykonawca przedstawi

w ofercie nazwę producenta, u którego zaopatruje się w olej napędowy, wraz z adresem strony

internetowej,  na  której  Zamawiający  będzie  mógł  śledzić  hurtową  cenę  producenta.  W

przetargu  zostanie  wybrany  Wykonawca,  który  w  formularzu  ofertowym  przedstawi

najkorzystniejszą cenowo łączną cenę ofertową.

6. Temperatura zapłonu dostarczanego oleju napędowego winna być wyższa niż +56°C.

7. Odbioru  oleju  napędowego  dokona  wyznaczony  pracownik  Zamawiającego  w  obecności

upoważnionego  przedstawiciela  Wykonawcy.  Z  każdego  odbioru  zostanie  sporządzony

dokument stwierdzający przyjęcie paliwa w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, w

którym zapisana będzie:

◦ ilość  litrów  dostarczonego  produktu  w  temperaturze  rzeczywistej  oraz  temperatura

rzeczywista lub ilość litrów w temperaturze 15°C.

Dokument  ten  będzie  podstawą  do  rozliczenia  ilości  dostarczonego  oleju  napędowego  na

fakturze.

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  przy  każdej  dostawie  na  swój  koszt  zapewnić  specjalną

plastikową butelkę o pojemności 1 000 ml z szerokim wlewem i specjalną plombą numeryczną,

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.

9. Zamawiający może zlecić dokonanie oceny jakościowej paliwa w dowolnym terminie, na koszt

Wykonawcy – dwukrotnie w czasie trwania zamówienia.
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10. Jeżeli  w  wyniku  korzystania  ze  złej  jakości  oleju  napędowego  (potwierdzonego  przez

niezależne  laboratorium)  Zamawiający  poniesie  uszczerbek  materialny,  Wykonawca  zwróci

poniesione  koszty  w  terminie  7  dni  od  dostarczenia  przez  Zamawiającego  rachunków

za dokonane naprawy.

11. Do  każdej  partii  dostawy  Wykonawca  dołączy  dokumenty  świadczące  o  spełnianiu  norm

jakościowych dostarczonego paliwa, w tym warunek że temperatura zapłonu ma być wyższa

niż +56°C.

12. Rozliczenie ilości paliwa w temperaturze referencyjnej +15°C nastąpi zgodnie z Polską Normą

PN-ISO 91-1.

13. Zamawiający wymaga, aby olej napędowy był dostarczany: zimowy i letni – sezonowo, tj.  w

zależności od panujących w danym okresie warunków atmosferycznych.

14. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt.

15. Dostawa będzie następowała partiami sukcesywnie w miarę potrzeb w ciągu 2 dni roboczych

od daty zgłoszenia (mail lub telefon) w godzinach od  8.00 do 14.00. Wielkość jednorazowej

dostawy w ilości do 5000 litrów.

ROZDZIAŁ  IV.  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  OFERT  WARIANTOWYCH  I  CZĘŚCIOWYCH.
INFORMACJA  O  MOŻLIWOŚCI  ZAWARCIA  UMOWY  RAMOWEJ.  INFORMACJA  O  AUKCJI
ELEKTRONICZNEJ

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ V. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 67 UST. 1 PKT 6 I  7 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE
TAKICH ZAMÓWIEŃ 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy

Pzp. 

ROZDZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2020 r.

ROZDZIAŁ VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W  postępowaniu  mogą  brać  udział  Wykonawcy,  którzy  nie  podlegają  wykluczeniu

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt

12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. Na podstawie:

• art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez
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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 2019 r.,

poz. 243) 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); 

2. W  postępowaniu  mogą  brać  udział  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  udziału

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1bPZP dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika

to  z  odrębnych  przepisów.  Działalność  prowadzona  na  potrzeby  wykonania  przedmiotu

niniejszego zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień – aktualnej  koncesji

na obrót  paliwami  ciekłymi  (objętymi  niniejszym zamówieniem)  w  zakresie  wymaganym

ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755).

2) sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej.  Zamawiający  nie  stawia  szczególnych  wymagań

w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku

dot. zdolności ekonomicznej i finansowej.

3) zdolności  technicznej  lub  zawodowej.  Zamawiający  nie  stawia  szczególnych  wymagań

w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku

dot. zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania,  zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy

PZP:

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. z 2018 r. poz. 1600, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.),

▪ o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca

1997 r. – 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. z 2012 r. poz. 769);

c) wykonawcę,  jeżeli  urzędującego  członka  jego  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego,

wspólnika  spółki  w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce
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komandytowej  lub  komandytowo-akcyjnej  lub  prokurenta  prawomocnie  skazano

za przestępstwo, o którym 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 2019 r. poz. 628 ze zm.);

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 2019 r., poz. 369 ze zm.),

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.

4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp.
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5. 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.

6. 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. 

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu,  jeżeli  Zamawiający,  uwzględniając wagę i  szczególne

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie

pkt 5.

8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.

9. 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.

Rozdział VIII. 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;
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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 a) i 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;

e) W przypadku wspólnego ubiegania się  o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia

o których mowa  w ppkt a)  i  b) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się

o zamówienie.  Oświadczenia  te  mają  potwierdzać  spełnianie  warunków  udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;

f) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia

warunków  udziału  w  postępowaniu,  musi  udowodnić  Zamawiającemu,  że  realizując

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

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,

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: 

◦ 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. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

1) Wykonawca  może,  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków udziału  w  postępowaniu

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części,

polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej
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lub ekonomicznej  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących

go z nim stosunków prawnych,

2) Wykonawca,  który  polega na zdolnościach technicznych i  zawodowych oraz/lub sytuacji

finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  musi  udowodnić  Zamawiającemu,

że realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,

w szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie

(lub inny dokument)  potwierdzające udostępnianie zasobów przez inne podmioty  należy

złożyć wraz z ofertą,

3) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów

na zasadach  określonych  w  art.  22  a  ustawy  PZP,  będzie  dysponował  niezbędnymi

zasobami  w  stopniu  umożliwiającym należyte  wykonanie  zamówienia  publicznego  oraz

oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp

do ich zasobów,  z  zobowiązania lub innego dokumentu potwierdzających udostępnienie

zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności:

▪ 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;

4) Zamawiający  oceni,  czy  udostępnianie  wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności

techniczne  lub  zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,  pozwalają

na wykazanie przez wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24

ust. 1 pkt 13-22,

5) Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,

odpowiada  solidarnie  z  podmiotem,  który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  zasobów,

za szkodę  poniesioną  przez  zamawiającego  powstałą  wskutek  nieudostępnienia  tych

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

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,
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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 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada

oświadczenia  lub  dokumenty  dotyczące  tego  wykonawcy  lub  może  je  uzyskać  za  pomocą

bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,  w  szczególności  rejestrów  publicznych.

Wykonawca,  na  zasadach  określonych  w  §  10  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia

26 lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.),

zobowiązany jest wskazać tę okoliczność Zamawiającemu. 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 zamówienia: 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 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. Pełnomocnictwo

w formie  pisemnej  (oryginał  lub  kopia  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem)  należy

dołączyć do oferty.

2) Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.

3) W przypadku Wykonawców wspólnie  ubiegających się  o  udzielenie  zamówienia,  żaden

z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa

w  art.  24  ust.  1  ustawy  PZP,  natomiast  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu

Wykonawcy wykazują zgodnie z opisem warunków udziału w postępowaniu SIWZ łącznie.

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia

o spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  niepodleganiu  wykluczeniu

z postępowania  składa każdy z  Wykonawców wspólnie  ubiegających się  o zamówienie.

Dokumenty  te  potwierdzają  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak
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podstaw  wykluczenia  w  zakresie,  w  którym każdy  z  Wykonawców wykazuje  spełnianie

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenie  

o przynależności  lub braku przynależności  do tej  samej grupy kapitałowej  składa każdy

z Wykonawców.

6) W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców  są  oni

zobowiązani  na  wezwanie  Zamawiającego  złożyć  dokumenty  i  oświadczenia,  o  których

mowa w ust. 4. Dokumenty i oświadczenia składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje

spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

7) Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  niniejsze  zamówienie,  których  oferta  zostanie

uznana  za  najkorzystniejszą,  przed  podpisaniem  umowy  o  realizację  zamówienia,

są zobowiązani  dostarczyć  Zamawiającemu  umowę  regulującą  ich  współpracę.  Umowa

taka powinna określać strony umowy, cel  działania,  sposób współdziałania,  zakres prac

przewidzianych  do  wykonania  przez  każdego  z  nich,  solidarną  odpowiedzialność

za wykonanie zamówienia, oznaczenie trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji

przedmiotu  zamówienia,  gwarancji,  rękojmi),  wykluczenie  możliwości  wypowiedzenia

umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

8) Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ponoszą  solidarną

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy.

9) Zamawiający  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 Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  w inny

sposób niż w przypadku pojedynczego Wykonawcy.

10) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

ROZDZIAŁ  IX.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z
WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  A  TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Komunikacja  między  Zamawiającym  a  Wykonawcami  odbywa  się  zgodnie  z  wyborem

Zamawiającego  za  pośrednictwem  operatora  pocztowego  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia

23 listopada  2012  r.  -  Prawo  pocztowe  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  2188  ze  zm.),  osobiście,

za pośrednictwem  posłańca.  Zamawiający  dopuszcza  porozumiewanie  się,  drogą

elektroniczną– e-mail: zog@rzekun.net 

2. Komunikację drogą elektroniczną traktuje się jako pomocniczą w celu przyspieszenia obiegu

korespondencji.  Wymaga  się,  by  dokumenty  przesłane  w  ten  sposób,  były  załącznikami

do treści  e-maili  w  formacie  pdf  lub  jpg  i  przedstawiały  dokument  w  formie  jaka  zostanie

przesłana  pocztą  lub  złożona  w  sekretariacie  ZOG w  ślad  za  e-mailem.  W  przypadku

przekazywania  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz  informacji  faksem  lub  drogą
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elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić

fakt ich otrzymania.

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający

domniema, iż korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres e-mail  podany przez

Wykonawcę  w  Formularzu  Ofertowym,  została  mu  doręczona  w  sposób  umożliwiający

zapoznanie się z jego treścią.

4. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń, dowodów i dokumentów, o których mowa

w SIWZ oraz pełnomocnictw w formie elektronicznej.

6. Korespondencję z zachowaniem formy pisemnej,  należy kierować na adres: Zakład  Obsługi

Gminy ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, e-mail: zog@rzekun.net

7. Korespondencja skierowana  do  Zamawiającego powinna  zawierać  co  najmniej  następujące

dane:

1) nazwę i adres wykonawcy;

2) oznaczenie postępowania, którego dotyczy korespondencja.

8. Osobą uprawnioną do udzielania informacji  w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia

oraz procedury przetargowej jest Pan Krystian Zalewski tel. 608 320 064 w godzinach 8.00-

15.00.

9. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Termin udzielenia wyjaśnień: niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed terminem składania

ofert.

10. Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  wpłynął  po  upływie  terminu  składania  wniosku,

o którym  mowa  w  ust.  2,  lub  dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał

SIWZ,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  a  jeżeli  specyfikacja  jest  udostępniana  na  stronie

internetowej,  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej:  https://www.rzekun.pl/zaklad-

obslugi-gminy/zamowienia-publiczne-przetargi.html 

12. Nie  udziela  się  żadnych  ustnych  i  telefonicznych  informacji,  wyjaśnień  czy  odpowiedzi

na kierowane  do Zamawiającego  zapytania  w  sprawach  wymagających  pisemności

postępowania.

13. Zamawiający  nie  przewiduje  zebrania  Wykonawców  w  celu  wyjaśnienia  wątpliwości

dotyczących treści SIWZ.

14. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może

zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ:

1) każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, stanie się częścią SIWZ oraz zostanie

przekazana wszystkim uczestnikom postępowania,
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2) Zamawiający  przedłuży  (jeżeli  będzie  to  konieczne)  termin  składania  ofert,  w  celu

umożliwienia  Wykonawcom  uwzględnienia  w  przygotowanych  ofertach  zmian,

bądź uzupełnień,  wynikających ze  zmiany  treści  SIWZ,  nie  powodujących zmiany  treści

ogłoszenia  oraz  przekaże  tę  informację  Wykonawcom,  zamieszczając  ją  jednocześnie

na stronie internetowej.

15. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ

prowadzi  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  Zamawiający  zamieszcza  ogłoszenie

o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin, którym wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Zgodnie z art. 85

ust. 5 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu

związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

Rozdział XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. W  przypadku  złożenia  przez  Wykonawcę  więcej  niż  jednej  oferty  –  wszystkie  oferty  tego

Wykonawcy zostaną przez Zamawiającego odrzucone.

3. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na SIWZ.

4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami SWIZ.

5. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

6. Wykonawca zobowiązany jest złożyć z ofertą dokumenty wymienione w pkt VIII SIWZ. 

7. W przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają oni

pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8. W  przypadku  ustanowienia  pełnomocnika  do  pełnomocnictwa  należy  dołączyć  dokument,

z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego Wykonawcy.

9. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzona w języku

polskim.  W  przypadku,  gdy  wymagane  dokumenty  sporządzone  są  w  języku  obcym

Zamawiający  wymaga  dołączenia  do  każdego  dokumentu  tłumaczenia  na  język  polski

poświadczonego przez Wykonawcę.

10. Oferta, oświadczenia i dokumenty wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja

wytwarzana przez  Wykonawcę w trakcie  prowadzonego postępowania  musi  być  podpisana

przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku,
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gdy w imieniu  Wykonawcy występują inne osoby,  których  uprawnienie  do reprezentacji  nie

wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CeiDG) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

W przypadku,  gdy w toku procedury,  w imieniu Wykonawcy,  będą występować inne osoby,

których  umocowanie  nie  zostało  przez  Wykonawcę  udokumentowane  w  złożonej  ofercie,

Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają

być złożone w formie oryginału. Jeżeli pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym, do

oferty należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski. Z pełnomocnictwa powinien wynikać

zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.

11. Forma składanych dokumentów winna być zgodna z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju

z dnia  26  lipca  2016  r.  w sprawie  rodzajów dokumentów,  jakich  może żądać  zamawiający

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

12. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  kopie

dokumentów  dotyczące  Wykonawcy  wchodzącego  w  skład  Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia są poświadczone za zgodność z oryginałem przez

Wykonawcę którego dotyczą.

13. Wszelkie  miejsca,  w  których  Wykonawca  naniósł  zmiany,  powinny  być  parafowane

przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

14. Zamawiający  zaleca,  by  oferta  była  połączona w jedną całość,  w sposób uniemożliwiający

wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.

15. Wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty  ponosi  Wykonawca

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

16. Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej, techniką nieścieralną.

17. Stosowne  wypełnienia  miejsc  wykropkowanych  we  wzorach  dokumentów  stanowiących

załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo,

maszynowo lub ręcznie.

18. Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzejrzystej,  szczelnie i trwale zamkniętej kopercie.

Miejsce sklejenia koperty winno być opieczętowane, bądź oklejone taśmą. Koperta powinna być

zaadresowana do Zamawiającego wg wzoru: 

ZAKŁAD OBSŁUGI GMINY W RZEKUNIU

UL. KOLONIA 1B, 07-411 RZEKUŃ

• oraz opisana:

OFERTA 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

„Dostawę oleju napędowego na potrzeby Zakładu Obsługi Gminy” -  ZOG.26.2.2020

 Nie otwierać przed 09.03.2020 roku, godz. 9.15
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19. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad

obowiązujących  przy  składaniu  oferty.  Odpowiednio  opisane  koperty  (paczki)  zawierające

zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ,,ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ,,ZMIAN"

kopertę (paczkę) każdej ,,ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem ,,zmiana nr......".

20. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego

przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy

składaniu  oferty.  Odpowiednio  opisaną kopertę  (paczkę)  zawierającą powiadomienie  należy

dodatkowo opatrzyć dopiskiem ,,WYCOFANIE".

21. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

22. Inne formy  zwrócenia  się  o  zmianę bądź  wycofanie  oferty  (drogą telefoniczną,  telefaksem,

osobiście  przez przedstawiciela  Wykonawcy,  pisemnie w formie niespełniającej  powyższych

wymogów), nie będą skuteczne.

23. Wykonawca nie może wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu doskładania ofert.

24. Złożona  oferta  wraz  z  załącznikami  będzie  jawna,  z  wyjątkiem  informacji  stanowiących

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co

do  których  Wykonawca  składając  ofertę  zastrzegł  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje

stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  Wykonawca  nie  może  zastrzec  informacji,  o  których

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

25. W przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  wykaże,  że  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010) Zamawiający uzna zastrzeżone informacje

za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.

26. Jeżeli  Wykonawca  zamierza  w  treści  oferty  umieścić  informacje  będące  tajemnicą

przedsiębiorstwa  należy  je  złożyć  w  oddzielnym  zszytym  pakiecie  z  zaznaczeniem  ich

lokalizacji  w  spisie  załączników  do  oferty.  Na  każdym dokumencie  stanowiącym tajemnicę

przedsiębiorstwa  musi  widnieć  napis  „informacja  stanowiąca  tajemnicę  przedsiębiorstwa  –

dokument niejawny, nie może być udostępniony innym uczestnikom postępowania”.

27. Wykonawca  nie  może  zastrzec,  m.  in.  informacji  dotyczących  ceny,  terminu  wykonania

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

28. Jeżeli  w ofercie  wykonawca poda cenę napisaną słownie  inną niż  cenę napisaną cyfrowo,

podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana cyfrowo, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2

Pzp.

29. Z  zawartością  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  lub  ofert  nie  można

zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia.

30. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym

że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

31. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
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Rozdział XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  do  dnia  09.03.2020  r. do  godz.  9:00

w Zakładzie Obsługi  Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń – sekretariat.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.03.2020 r. o godz. 9:15 w Zakładzie Obsługi  Gminy, ul. Kolonia

1B, 07-411 Rzekuń - pokój nr 1.

3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą wziąć udział w sesji otwarcia ofert. W przypadku

nieobecności  Wykonawcy  przy  otwieraniu  ofert,  Zamawiający  prześle  Wykonawcy  na  jego

wniosek informację z otwarcia ofert. 

4. Bezpośrednio  przed  otwarciem ofert  zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.

5. W trakcie publicznego otwarcia ofert nie będą otwierane koperty, zawierające oferty, których

dotyczy WYCOFANIE. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

6. Koperty  oznakowane  dopiskiem  ZMIANA  lub  OFERTA  ZAMIENNA  Z  WYCOFANIEM

POPRZEDNIEJ zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których zmiany

dotyczą. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone

do oferty. 

7. Podczas  otwarcia  ofert  zamawiający  poda  nazwy  (firmy)  i  adresy  wykonawców,  a  także

informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

8. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej  informacje,

o której mowa w pkt 7.

9. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

Rozdział XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu oferto-

wym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ ceny ofertowej brutto

za realizację przedmiotu zamówienia.

2. Cena ofertowa brutto musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamó-

wienia  wynikające  wprost  ze  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  jak  również

w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto. 

4. Ceny  muszą  być:  podane  i  wyliczone  w zaokrągleniu  do  dwóch  miejsc  po  przecinku

(zasada zaokrąglenia – poniżej  5 należy końcówkę pominąć,  powyżej  i  równe 5 należy

zaokrąglić w górę).

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Przez cenę należy rozumieć

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

cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178). 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oce-
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ny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, infor-

muje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 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.

Rozdział  XV.  OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY,  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 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) Cena – 60% (jako cenę oferty uznaje się wartość brutto),

2)  Rabat – 40% .

3. Sposób wyliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:

1) Cena = (cena najniższa/cena oferty badanej) x 100 pkt x 60%

2) Rabat = (badany rabat/najwyższy rabat) x 100 pkt x 40%.

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 wyższą

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.

Rozdział XVI. 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
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największą liczbę punktów na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ, z zastrzeżeniem działu

XIV  ust.  6  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  przekaże  wszystkim

Wykonawcom informację o treści zgodnej z art. 92 ustawy Pzp.

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o wyborze

najkorzystniejszej oferty na swojej stronie internetowej. 

Rozdział XVII.  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.

ROZDZIAŁ XVIII.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XIX.  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.

Rozdział  XX.   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;
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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.

Rozdział XXI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.

Rozdział XXII. UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

XXIV. OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XXV. 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 

XXVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXVII. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

XXVIII.  KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4
Pzp.
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XXIX.  OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

XXX.  MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE NA PODSTAWIE ART. 144 PZP.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z przesłankami art. 144 Pzp.

XXXI. 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.

XXXII. 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:

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; 

b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów; 

c) Zamawiający  wyznaczy  członka  komisji,  w  którego  obecności  udostępnione  zostaną

dokumenty; 

d) 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.

XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
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W  oparciu  o  art.  13  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679

z dnia 27.04.2016  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

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.), dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli  podmiotem decydującym o tym, jak będą

wykorzystywane  dane  osobowe  zawarte  w  ofercie  oraz  wszelkich  innych  dokumentach

składanych  przez  Wykonawcę  w  postępowaniu  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia

publicznego jest Zakład Obsługi  Gminy w Rzekuniu, z siedzibą przy ul.  Kolonia 1B,  07-411

Rzekuń;

2. dane osobowe, o których mowa w pkt 1, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c

RODO  (przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego

na administratorze), w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego;

3. osoby  fizyczne,  których  dane  osobowe  przekazano  w  ofercie  lub  innych  dokumentach

składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu mają prawo do żądania od ADO:

a) dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  przy  czym  w  przypadku  gdy  wykonanie

obowiązków,  o  których  mowa  w  art.  15  ust.  1-3  RODO,  wymagałoby  niewspółmiernie

dużego wysiłku, ADO może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych

informacji  mających  na  celu  sprecyzowanie  żądania,  w  szczególności  podania  nazwy

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia; 

b) sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie przez osobę, której dane

dotyczą,  z  uprawnienia  do  sprostowania  lub  uzupełnienia,  nie  może skutkować  zmianą

wyniku postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ) – dalej PZP, a także nie może

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

c) ograniczenia  przetwarzania  swoich  danych  osobowych,  z  zastrzeżeniem  przypadków,

o których  mowa w art.  18  ust.  2  RODO,  przy  czym wystąpienie  z  takim żądaniem nie

ogranicza  przetwarzania  danych  osobowych  do  czasu  zakończenia  postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego.

4. osobom  fizycznym,  których  dane  osobowe  przekazano  w  ofercie  lub  innych  dokumentach

składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie przysługuje:

a) prawo do usunięcia ich danych osobowych, a to w oparciu o art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e

RODO;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych;

c) prawo do wniesienia sprzeciwu, albowiem przetwarzanie danych osobowych odbywa się

na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP (przez okres 5 lat od dnia

zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  w  sposób  gwarantujący  jego
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nienaruszalność;  jeżeli  czas  trwania  umowy  przekracza  5  lata,  zamawiający  przechowuje

umowę przez cały czas trwania umowy).

6. Osoby  fizyczne,  których  dane  osobowe  przekazano  w  ofercie  lub  innych  dokumentach

składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu mają prawo do wniesienia skargi

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą

ul. Stawki 2, 00 –193 Warszawa.

7. Podanie  danych  osobowych  osób  wymienionych  w  ofercie  oraz  innych  dokumentach

składanych  przez  Wykonawcę  w  niniejszym  postępowaniu  jest  wymogiem  ustawowym

określonym w PZP, która to ustawa również określa konsekwencje ich nie podania.

8. Odbiorcami danych osobowych przekazanych w ofercie oraz innych dokumentach składanych

przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP.

9. W  stosunku  do  danych  osobowych  przekazanych  w  ofercie  oraz  innych  dokumentach

składanych  przez  Wykonawcę  w niniejszym postępowaniu  decyzje  nie  będą  podejmowane

w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych -  io  do@rt-net.pl  .

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

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
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Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa: …………………………………………………………………………………..

Numer NIP: …………………………………………………………………………………..

Siedziba: …………………………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………………………..

Numer faksu: …………………………………………………………………………………..

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Rzekuń - Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  zamówieniu  publicznym na  „Dostawę oleju  napędowego na  potrzeby

Zakładu  Obsługi  Gminy”  numer sprawy: ZOG.26.2.2020 oferujemy wykonanie zamówienia,  zgodnie

z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe:

wynagrodzenie netto …............………………………….......................................................................… zł 

(słownie: ....................………………………..........................................…..................................................)

stawka  - ……...% podatek VAT.................zł (słownie: …..............……….............................................. zł)

wynagrodzenie brutto …………………………………...………………...................................................… zł

(słownie: ....................................................................................…………………………............................)

Wynagrodzenie  netto  jest  sumą  ceny  jednostkowej  za  1l  oleju  napędowego,  skorygowanej  o

upust/marżę, pomnożonej przez zamawianą ilość 40000 l.

Cena  jednostkowa  za  1l  oleju  napędowego  netto  u  producenta  na  dzień  7  lutego 2020  r.

…………………zł (słownie: ….................……………………………………………..................................zł)

Stały upust/marża* od ceny zakupu u producenta  1 l  oleju napędowego …………………...….… zł

(słownie: …...……………………………………………………………..……………………………….......... zł)
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Nazwa producenta oleju napędowego i adres jego strony internetowej:

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

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne do 31 grudnia 2020 r.

Termin płatności: ….… dni  

Termin dostawy: do 2 dni

Okres gwarancji: nie obowiązuje

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: ..........

..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  telefon  kontaktowy  ..........  ..........  .........,

faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................……………………………….............................................................

Stanowisko ..........................................................……………………………................................................

Telefon .................................… Fax ..........................................adres e-mail ……………………………….

Zakres*:

• do reprezentowania w postępowaniu

• do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

• do zawarcia umowy.

Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Nie

wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ogólne warunki

umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i  zobowiązujemy się w przypadku

wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez

Zamawiającego.

4. Informujemy, że niżej wymienione usługi zamierzamy powierzyć podwykonawcom (jeżeli  jest

wiadome, należy podać również nazwy firm proponowanych podwykonawców):

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

Informujemy, że niżej wymienione usługi mają być powierzone podwykonawcom (nazwy firm),

na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1,

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

(jeśli  Wykonawca nie zamierza powierzyć części  zamówienia podwykonawcom wpisuje „nie

dotyczy”).
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5. Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia

niniejszego zamówienia.

6. Zostaliśmy  poinformowani,  że  możemy  zgodnie  z  art.  8  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych przed upływem terminu składania ofert  wydzielić z oferty informacje stanowiące

tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej

konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym

uczestnikom postępowania.

7. Zgodnie  art.  91  ust.  3a  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  Zamówień  Publicznych

informuję  że  wybór  naszej  oferty  będzie/nie  będzie*  prowadzić  u  Zamawiającego

do wystąpienia obowiązku podatkowego.

Wykaz towarów/usług z obowiązkiem podatkowym po stronie Zamawiającego:

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

(jeżeli nie dotyczy pozostawić bez wypełnienia)

Wartość towarów/usług  powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………. zł

netto. 

Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie powyższym oznacza, że jej  złożenie nie

prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

8. Informuję, że posiadam status*:

a) mikroprzedsiębiorstwa 

b) małego przedsiębiorstwa 

c) średniego przedsiębiorstwa

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

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

Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

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

Inne informacje Wykonawcy: 

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

.................................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2

Umowa Nr ………../2020

zawarta w dniu ............................. 2020 r. pomiędzy:

Gminą Rzekuń z siedzibą w Rzekuniu ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń NIP 758-214-17-29 w ramach

której  działa  Zakład  Obsługi  Gminny  w  Rzekuniu,  z  siedzibą:  ul.  Kolonia  1B,  07-411  Rzekuń,

reprezentowany przez  Danutę Orzołek  – Dyrektora  ZOG, przy  kontrasygnacie Anny Olszewskiej  –

Głównej Księgowej - zwaną dalej Zamawiającym,

a

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

reprezentowanym przez: ...........................................................................................…............... zwanym

dalej Wykonawcą, 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z postępowaniem

przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.  

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości do  40 000 l. (dm³)

do wolnostojącego zbiornika paliw Zamawiającego o pojemności  5 000 l. (dm³) znajdującego

się na terenie siedziby Zakładu Obsługi Gminny w Rzekuniu przy ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń

w ciągu trwania umowy.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  sukcesywnej  dostawy,  zależnie  od  zapotrzebowania,

Zamawiającemu  oleju  napędowego,  a  Zamawiający  zobowiązuje  się  ten  towar  odbierać

i uiszczać za niego cenę zgodnie z niniejszą umową,

3. Wymieniony w ust. 1 towar będzie dostarczany cysternami na koszt Wykonawcy do siedziby

Zamawiającego  w  Rzekuniu,  ul.  Kolonia  1B,  w  terminie  2  dni  roboczych  od  złożenia

telefonicznego  lub mailowego  zamówienia.  Wykonawca  gwarantuje  jakość  sprzedawanego

oleju napędowego zgodnie z europejską normą PN-EN 590:2013.

4. Temperatura zapłonu dostarczanego oleju napędowego jest wyższa niż 56ºC.

5. Parametry dostarczanego oleju napędowego dostosowane będą do okresu dostawy tj.  pory

roku i temperatury otoczenia (tzw. olej napędowy letni i zimowy).

6. Olej napędowy zapewniający jego bezpieczne użytkowanie w temperaturach powyżej minus

32°C dostarczany będzie na specjalne zamówienie Zamawiającego.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania limitu określonego w ust. 1 z prawem

do obniżenia wartości umowy, bez prawa Wykonawcy do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu. 

§ 2. 

1. W dniu zawarcia umowy cena:

a) oleju napędowego  wraz z podatkiem VAT wynosi ……. zł/l.  
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b) oleju napędowego zapewniającego jego bezpieczne użytkowanie w temperaturach powyżej

minus 32°C wraz z podatkiem VAT wynosi ……….. zł/l.

2. Wartość zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi …………………….. złotych brutto.

3. Ceny  ulegną  zmianie  w  przypadku  zmiany  ceny  hurtowej  w  PKN ORLEN S.A.  lub  Grupy

LOTOS w stosunku do wszystkich nabywców o wskaźnik zmiany ceny zawarty w ofercie, który

wynosi:

a) dla oleju napędowego -……..…….

b) dla  oleju  napędowego  zapewniającego  jego  bezpieczne  użytkowanie  w  temperaturach

powyżej minus 32°C  -……….

i nie ulega zmianie do końca trwania umowy. Ceny zostaną wyliczone zgodnie ze specyfikacją

istotnych  warunków zamówienia.

4. Powyższe zmiany cen następują bez konieczności zmiany umowy w tym zakresie.

§ 3.

1. Rozliczenie  za  dostarczone  paliwo  następować  będzie  fakturą  VAT  wystawioną  przez

Wykonawcę na podstawie dokumentu potwierdzającego przyjęcie oleju napędowego.

2. Cena brutto za 1 l. oleju napędowego ustalana będzie według zasady: cena netto 1 l. oleju

napędowego wg ceny producenta oleju napędowego wyrażona w złotych polskich (zaokrąglona

do pełnych groszy – dwa miejsca po przecinku) opublikowanej na oficjalnej stronie internetowej

producenta oferowanego oleju napędowego w dniu dostawy  minus ……. upust  Wykonawcy

za 1 litr oraz naliczenie podatku VAT.

3. W okresie obowiązywania umowy upust Wykonawcy jest stały i wynosi dla 1 litra dostarczonego

oleju  napędowego:  ………………...…  złotych,  słownie:  ………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………,

4. Wartość netto wskazaną na fakturze należy wyliczyć według wzoru:

Cena jednostkowa netto x ilość paliwa – upust = wartość netto.

5. Producentem paliwa jest …………………………………………………………………………………

6. Cena zakupu paliwa z dnia poszczególnych dostaw inna niż cena jednostkowa z dnia zawarcia

umowy nie będzie stanowić zmiany treści umowy. Podstawą weryfikacji prawidłowości ustalonej

ceny dostarczonego paliwa stanowić będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura.

7. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur.

8. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie

dostarczonego i odebranego paliwa. Płatności realizowane będą w terminie do 21 dni od daty

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z potwierdzeniem realizacji dostawy oraz

świadectwem jakości paliwa.

9. Płatność  będzie  dokonywana  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  podany  na

fakturze.

10. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawce przy określeniu następujących danych:

1. Nabywca: Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń,  NIP 758-214-17-29, 

2. Odbiorca: Zakład Obsługi Gminy  ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń.
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§ 4. 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony: od dnia podpisania do 31 grudnia 2020 r.

2. Umowa wygasa przed terminem wskazanym w ust. 1 w przypadku:

a) wcześniejszego zrealizowania dostaw oleju napędowego w ilości wynikającej z § 1 ust. 1

umowy,

b) wcześniejszego zrealizowania zamówienia na kwotę określoną w § 2 ust. 4 umowy.

§ 5.

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, zamówienie wykona:

a) osobiście*,

b) przy udziale podwykonawców …………………………………………………………………..

 (nazwa Podwykonawcy) 

w następującym zakresie ……………………………………………….……………………..…*,

c) przy udziale ……………………………………………………………………………………..……..

(nazwa Podwykonawcy)

na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w następującym  zakresie

…………………………………………………………………………..………….…………………*

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  na  żądanie  Zamawiającego  udzielić  wszelkich  informacji

dotyczących  podwykonawcy  w  zakresie  niezbędnym  do  potwierdzenia  doświadczenia  i

kompetencji podwykonawcy.

3. 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.

4. Wykonanie  dostawy  przez  podwykonawców  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo

żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje dostawy w sposób wadliwy,

niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.

5. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie  spełnia  je w stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie  postępowania  o

udzielenie zamówienia.

6. W  przypadku  powierzenia  przez  Wykonawcę  realizację części  usług  podwykonawcy,

Wykonawca  lub  podwykonawca  przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia.
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7. Jakakolwiek przerwa w realizacji usług wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana

jako  przerwa  wynikła  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  i  będzie  stanowić  podstawę

naliczenia kar umownych.

8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

§ 6.

1. Ilości zamawianego oleju napędowego oraz szczegółowe terminy dostaw Zamawiający będzie

zgłaszał Dostawcy telefonicznie lub mailowo na 2 dni przed planowanym przez Zamawiającego

terminem dostawy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy

zamawianej części oleju napędowego.

3. Podane ilości oleju napędowego, przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy,

są szacunkowe.  Zamawiający  informuje,  że  w  rzeczywistości  ilości  zamawianego  oleju

napędowego mogą być mniejsze.

4. Wykonawca  dostarczy  olej  napędowy  do  zbiornika  Zamawiającego  na  własny  koszt  w

wyznaczonym  terminie  przy  użyciu  własnych  środków  transportu  spełniających  normy

przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska.

5. Dostarczony  olej  napędowy  musi  odpowiadać  wymaganiom  jakościowym  określonym  w

rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia  9  października  2015  r.  w  sprawie  wymagań

jakościowych dla paliw ciekłych (DZ. U. 2015 r., poz. 1680) i normach PN-EN 590.

6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy każdorazowego przedłożenia wymaganego świadectwa

jakości dostarczanego oleju napędowego.

7. Wykonawca zapewni Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy i zagwarantuje

realizacje jednorazowej dostawy w ilości do 5 000 litrów w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia

takiej potrzeby przez Zamawiającego.

8. Zamawiający  wymaga,  aby  poszczególne  dostawy  odbywały  się  od  poniedziałku  do  piątku

w godzinach od 7. 30 do 14.00.

9. Potwierdzenie  ilości  dostarczonego  oleju  odbywać  się  będzie  na  podstawie  wskazania

przepływomierza  na  cysternie  posiadającego  aktualną  legalizację  potwierdzoną  przez

uprawniony organ oraz dowodu dostawy WZ lub protokołu.

10. Wykonawca  zobowiązany  jest  przy  każdej  dostawie,  na  swój  koszt,  zapewnić  specjalną

plastikową butelkę z szerokim wlewem i specjalną plombą numeryczną o pojemności 1 000 ml,

w  której  przechowywana  będzie  próbka  dostarczonego  paliwa.  Pobranie  próbki  paliwa

i oplombowanie butelki nastąpi w obecności pracownika Zakładu Obsługi Gminy. Przy każdej

dostawie  Wykonawca  w obecności  Zamawiającego  pobierze  próbkę  dostarczonego  oleju,

będącego  przedmiotem  zamówienia.  Próba  zostanie  zaplombowana  przez  Wykonawcę

i pozostawiona w siedzibie Zamawiającego do czasu kolejnej dostawy.

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas

wykonywania przedmiotu zamówienia.
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12. W przypadku stwierdzenia, że jakość dostarczonego oleju napędowego jest niższa niż wynika

to z umowy  i dołączonych atestów,  Wykonawca  zobowiązany jest  do  naprawienia

Zamawiającemu wszelkich poniesionych z tego tytułu szkód, w tym także w postaci utraconych

korzyści.

§ 7.

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawiać  aktualne  świadectwo  producenta  paliwa

potwierdzające wymagane parametry paliwa w załączeniu do faktury za dostarczone paliwo.

2. W przypadku nieodpowiedniej jakości paliwa, opisanej w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie

prawo  do zlecenia  dodatkowego  badania.  Jeżeli  wynik  badania  potwierdzi  niezgodność

parametrów  paliwa  z obowiązującymi  normami  i  przepisami,  Zamawiający  kosztem takiego

badania obciąży Wykonawcę.  Obciążenie to  może nastąpić  w formie potracenia z  najbliżej

wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.

3. W przypadku  udokumentowanej  nieodpowiedniej  jakości  paliwa  Wykonawca  na  swój  koszt

wymieni  ze zbiornika i  pojazdów paliwo na spełniające wymagane dopuszczalne parametry

w terminie  nie  dłuższym niż  3  dni  oraz  dokona napraw części  samochodowych,  pojazdów,

maszyn  i  urządzeń  uszkodzonych  na  skutek  zatankowania  paliwa  niewłaściwej  jakości

w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

4. W razie dwukrotnego udokumentowanego przypadku sprzedaży paliwa nieodpowiedniej jakości

Zamawiający  może odstąpić  od  umowy z winy  Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym,

jednocześnie naliczając karę umowną.

5. W  przypadku  dostarczenia  nieodpowiedniej  ilości  paliwa,  niż  zamawianej  przez

Zamawiającego, Wykonawca  zobowiązany jest na swój  koszt  uzupełnić braki  w terminie 24

godzin.

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony produkt na okres 30 dni

od dnia dostawy.

§ 8.

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy

w wysokości 5% wartości zamówienia określonego w § 2 

b) w przypadku niezgodności paliwa z normami w wysokości 20% wartości dostarczonego

paliwa niezgodnego z normami oraz pokryje koszty badań paliwa,

c) w  przypadku  niedostarczenia  paliwa  w  czasie  określonym  w  §  1 ust.  3 umowy

w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

2) Zamawiający  może  dokonać  potrąceń  kar  umownych  z  należnego  wynagrodzenia

Wykonawcy bez jego zgody.

2. W  przypadku  przekroczenia  terminu  płatności  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  odsetki

w ustawowej  wysokości.
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3. W  przypadku,  gdy  szkoda  przewyższy  wysokość  ustalonych  w  ust.  1  kar  umownych

Zamawiającemu  przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego

przewyższającego  te  kary  umowne,  w szczególności  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność

w pełnym zakresie za wszelkie uszkodzenia pojazdów i maszyn wynikłe z dostarczenia paliwa

niezgodnego z normami.

§ 9.

1. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy,  jeżeli  Wykonawca  narusza  w  sposób  istotny

postanowienia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 90 dni od dnia

powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.

2. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności przypadki:

1) utratę  przez  Wykonawcę  prawa  do  wykonywania  działalności  będącej  przedmiotem

niniejszej umowy;

2) nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny;

3) jeżeli  dwukrotne  badania  jakości  oleju   napędowego,  wykonane  przez  niezależne

laboratorium, potwierdzą jego złą jakość,

4) dwukrotnego niedostarczenia oleju  napędowego  w terminie określonym w zamówieniu,

5) w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie

majątku  Wykonawcy  lub  jego  znacznej  części,  uniemożliwiające  prawidłową  realizację

przedmiotu umowy.

3. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2

pkt 2–4  jest  uprzednie  wezwanie  Wykonawcy  do  wykonywania  swoich  obowiązków  oraz

wyznaczenie w tym celu dodatkowego 7 dniowego terminu.

4. Wykonawca ma prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający dwukrotnie przekroczy termin

zapłaty  faktur  częściowych  o  10  dni.  Przed  odstąpieniem  od  umowy  Wykonawca  wezwie

Zamawiającego do wykonania  zobowiązania  wyznaczając  dodatkowy co najmniej  7  dniowy

termin do dokonania płatności, rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie. Odstąpienie

od umowy wywiera skutek od momentu doręczenia drugiej stronie umowy.

§ 10.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z przesłankami art. 144 Pzp.

§ 11.

Do kontaktów i  przekazywania uwag wynikających z realizacji  niniejszej  umowy strony wyznaczają

swoich przedstawicieli:

1. ze strony Zamawiającego:

1) ………………….……… –……………………..…. Tel. ……………………….. mail: …................

2) ………………….……… –……………………..…. Tel. ……………………….. mail: …................

2. ze strony Wykonawcy:

1) ………………….……… –……………………..…. Tel. ……………………….. mail: …................

2) ………………….……… –……………………..…. Tel. ……………………….. mail: …................
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§ 12.

Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz  Oferta  Wykonawcy  stanowią  integralną  część

umowy.

§ 13.

W oparciu o art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016

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  (Dz. Urz.  UE  L  119

z 04.05.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli  podmiotem decydującym o tym, jak będą

wykorzystywane  dane  osobowe  zawarte  w  ofercie  oraz  wszelkich  innych  dokumentach

składanych  przez  Wykonawcę  w  postępowaniu  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia

publicznego jest Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu,  z siedzibą przy ul.  Kolonia 1B, 07-411

Rzekuń;

2. dane osobowe, o których mowa w pkt 1, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c

RODO  (przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego

na administratorze), w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego;

3. osoby  fizyczne,  których  dane  osobowe  przekazano  w  ofercie  lub  innych  dokumentach

składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu mają prawo do żądania od ADO:

a) dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  przy  czym  w  przypadku  gdy  wykonanie

obowiązków,  o których  mowa  w  art.  15  ust.  1-3  RODO,  wymagałoby  niewspółmiernie

dużego wysiłku, ADO może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych

informacji  mających  na  celu  sprecyzowanie  żądania,  w  szczególności  podania  nazwy

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia; 

b) sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie przez osobę, której dane

dotyczą,  z  uprawnienia  do  sprostowania  lub  uzupełnienia,  nie  może skutkować  zmianą

wyniku postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ) – dalej PZP, a także nie może

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

c) ograniczenia  przetwarzania  swoich  danych  osobowych,  z  zastrzeżeniem  przypadków,

o których  mowa w art.  18  ust.  2  RODO,  przy  czym wystąpienie  z  takim żądaniem nie

ogranicza  przetwarzania  danych  osobowych  do  czasu  zakończenia  postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego.

4. osobom  fizycznym,  których  dane  osobowe  przekazano  w  ofercie  lub  innych  dokumentach

składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie przysługuje:

a) prawo do usunięcia ich danych osobowych, a to w oparciu o art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e

RODO;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych;
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c) prawo do wniesienia sprzeciwu, albowiem przetwarzanie danych osobowych odbywa się

na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP (przez okres 5 lat od dnia

zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  w  sposób  gwarantujący  jego

nienaruszalność;  jeżeli  czas  trwania  umowy  przekracza  5  lata,  zamawiający  przechowuje

umowę przez cały czas trwania umowy).

6. Osoby  fizyczne,  których  dane  osobowe  przekazano  w  ofercie  lub  innych  dokumentach

składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu mają prawo do wniesienia skargi

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą

ul. Stawki 2,        00–193 Warszawa.

7. Podanie  danych  osobowych  osób  wymienionych  w  ofercie  oraz  innych  dokumentach

składanych  przez  Wykonawcę  w  niniejszym  postępowaniu  jest  wymogiem  ustawowym

określonym w PZP, która to ustawa również określa konsekwencje ich nie podania.

8. Odbiorcami danych osobowych przekazanych w ofercie oraz innych dokumentach składanych

przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP.

9. W  stosunku  do  danych  osobowych  przekazanych  w  ofercie  oraz  innych  dokumentach

składanych  przez  Wykonawcę  w niniejszym postępowaniu  decyzje  nie  będą  podejmowane

w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych -  io  do@rt-net.pl  .

§ 15.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 16.

Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy podlegają 

właściwości Sądu określonego według siedziby Zamawiającego.

§ 17.

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

……………………………………………
WYKONAWCA

……………………………………………
ZAMAWIAJĄCY

*niepotrzebne skreślić

Strona 35 z 41

mailto:iodo@rt-net.pl
mailto:iodo@rt-net.pl


Załącznik  nr  3 Wzór oświadczenia  o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu    

                          

Zamawiający:

Gmina Rzekuń - Zakład Obsługi Gminy

ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń

Wykonawca:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju napędowego na

potrzeby  Zakładu  Obsługi  Gminy” prowadzonego  przez  Zakład  Obsługi  Gminy  w  Rzekuniu,

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY

Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  Zamawiającego

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

…………….……. , dnia …………………..……. r. …………………………………………

(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/

następujących podmiotu/ów: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………………………………….

 w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………..

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

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. , 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.

…………….……. , dnia …………………..……. r. …………………………………………

(podpis)

UWAGA:  niniejsze  oświadczenie  składa  Wykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia.  W  przypadku
Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  składa  je  każdy  z  Wykonawców  wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienie.
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Załącznik  nr  4 Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek
wykluczenia z postępowania    

 

Zamawiający:

Gmina Rzekuń - Zakład Obsługi Gminy

ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń

Wykonawca:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Dostawa oleju napędowego na
potrzeby  Zakładu  Obsługi  Gminy” prowadzonego  przez  Zakład  Obsługi  Gminy  w  Rzekuniu,
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczam,  że nie  podlegam wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust  1  pkt  12-23

ustawy Pzp.

…………….……. , dnia …………………..……. r. …………………………………………

(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. 24 ust.

1  pkt  13-14,  16-20  ustawy  Pzp).  Jednocześnie  oświadczam,  że  w  związku  z  ww.  okolicznością,  na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………..…………………........…..
……………………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. , dnia …………………..……. r. …………………………………………

(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, 

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że w stosunku do następującego/następujących podmiotu/tów, na którego/ych zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. , dnia …………………..……. r. …………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy
Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/następujących  podmiotu/tów,  będącego/ych

podwykonawcą/ami:…………………………………………………………………………………….…..………

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

………………………………………………………………………………………………………………………...
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. , 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.

…………….……. , dnia …………………..……. r. …………………………………………

(podpis)

UWAGA:  niniejsze  oświadczenie  składa  Wykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia.  W  przypadku
Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  składa  je  każdy  z  Wykonawców  wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienie. 
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Załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności/braku
przynależności do grupy kapitałowej

Zamawiający:

Gmina Rzekuń - Zakład Obsługi Gminy

ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń

Wykonawca:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

(składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji 

z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp)

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Dostawa oleju  napędowego

na potrzeby  Zakładu  Obsługi  Gminy” prowadzonego  przez  Zakład  Obsługi  Gminy  w  Rzekuniu

oświadczam, że:

• w skład tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wchodzą

następujące podmioty:

…………………………………………………………………………………………………………….;

…………………………………………………………………………………………………………….;

…………………………………………………………………………………………………………….;

…………………………………………………………………………………………………………….;

…………………………………………………………………………………………………………….;

• nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

…………….……. , dnia …………………..……. r. …………………………………………

(podpis)

*niepotrzebne skreślić 
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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.

…………….……. , dnia …………………..……. r. …………………………………………

(podpis)

UWAGA:  niniejsze  oświadczenie  składa  Wykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia.  W  przypadku
Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  składa  je  każdy  z  Wykonawców  wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienie.
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