SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

DOTYCZY:
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 euro na zadanie pn.:

„Dostawa oleju opałowego do ogrzewania
szkół z terenu Gminy Kawęczyn”
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SIWZ zatwierdził/a:
/-/ Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn

/-/ Dorota Bartosik - Radca Prawny

Kawęczyn, dnia 17.07.2020 r.
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa zamawiającego:
Gmina Kawęczyn
Adres zamawiającego:
Kawęczyn 48,
Kod miejscowości:
62-704 Kawęczyn
Telefon:
63 288 59 10
Faks:
63 288 59 40
NIP:
668-187-54-86
REGON:
311019480
Adres strony internetowej: www.kaweczyn.pl http://bip.kaweczyn.pl
Adres poczty elektronicznej: gzoo@kaweczyn.pl
Godziny urzędowania:
7:30-15:30
Oznaczenie sprawy:
ROŚ-FZP.271.7.2020
Miejsce publikacji ogłoszenia: Portal Urzędu Zamówień Publicznych
z numerem ogłoszenia nr 563521-N-2020 z dnia 2020-07-17
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn
- strona internetowa: www.kaweczyn.pl
http://bip.kaweczyn. pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843), przepisów wykonawczych wydanych na
jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszej SIWZ, a w/w aktem
prawnym oraz przepisami wykonawczymi (w tym m.in. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z
dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126)
pierwszeństwo w interpretacji mają w/w akty prawne.
4. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna w miarę potrzeb dostawa oleju opałowego lekkiego
do ogrzewania następujących szkół:
a) Szkoła Podstawowa im. MSC w Kawęczynie zakup około 20.000 litrów oleju
opałowego
b) Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii zakup
około 18.000 litrów oleju opałowego
c) Szkoła Podstawowa im. płk pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie zakup około 17.000
litrów oleju opałowego
d) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach zakup około 20.000 litrów oleju
opałowego
2. Szacunkowy łączny zakup 75.000 litrów oleju opałowego, Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostawy oleju stosownie do potrzeb. Oferowany
olej opałowy musi posiadać parametry techniczne przewidziane dla tego rodzaju paliw wg
Polskiej Normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1, tj.
a) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 860 kg/m3,
b) temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC,
c) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s,
d) zawartość siarki nie więcej niż 0,100 %/m/m,
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e) pozostałość po skoksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3
%/m/m,
f) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,010 %/m/m,
g) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
h) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg,
i) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,
j) temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC.
Dostawca zobowiązany jest dostarczać olej opałowy własnym transportem i na własny koszt
w ilościach każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego do wysokości szacowanego
zamówienia.
Każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego będzie realizowane w terminie do 2 dni od daty
zawiadomienia Wykonawcy o zapotrzebowaniu. Autocysterna winna być wyposażona w
urządzenie dystrybucyjne – instalację pomiarową do paliw płynnych oraz posiadać aktualne na
dzień dostawy świadectwo legalizacji / certyfikacji urządzeń dystrybucyjnych w autocysternie.
Do każdej dostawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikat jakości oleju opałowego
potwierdzający spełnianie warunków określonych w niniejszym przetargu.
Umowa zostanie zawarta na ceny jednostkowe.
Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust.
4 ustawy Pzp.
Zamówienia nie przewiduje możliwości udzielana zamówienia na podstawie zapisów art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady
pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych.

Główny przedmiot: CPV 09.13.51.00-5 olej opałowy

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
od dnia podpisania umowy do 31-07-2021 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:
a)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1pkt 12-23 ustawy Pzp w zw. z art. 24
ust. 7 ustawy Pzp oraz
b) wykażą, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczące:
1.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane kompetencje lub uprawnienia do
prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli wykaże że posiada ważną koncesję na obrót
paliwami ciekłymi, ważną co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. W celu
potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowny
dokument.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.
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1.2 Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocenę spełnienia
niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie
załączonego do oferty oświadczenia – zgodnego ze wzorem w załączniku nr 2 do SIWZ.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocenę spełnienia
niniejszego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie
załączonego do oferty oświadczenia – zgodnego ze wzorem w załączniku nr 2 do SIWZ.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA , O KTÓRYCH MOWA W ART. 24
UST. 5
Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie zapisów art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu określone w rozdziale V SIWZ, do oferty należy załączyć:
ETAP I (dotyczy wszystkich wykonawców)
1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru załącznik nr 2, oraz
1.2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania wg. wzoru załącznik
nr 3.
Oświadczenia aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, składane wraz z ofertą.

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia takie
składa każdy z Wykonawców oddzielnie).
- Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,
zamieścił w w/w oświadczeniach informację o tych podmiotach w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli
dotyczy (w innym przypadku należy napisać NIE DOTYCZY i złożyć podpis).

2. Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego
informacji dotyczącej otwartych ofert, określonej w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekażą
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i
konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 1076 ze zm.), wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiazania z innym wykonawcą lub
wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia

przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie musi dotyczyć każdego z
Wykonawców i winno być złożone przez każdego z nich odrębnie). Zamawiający
dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do
grupy kapitałowej, w przypadku gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy
kapitałowej. Zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego wg wzoru
załącznik nr 4 .
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ETAP II (dotyczy wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza)
3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów:
3.1 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 346 ze zm.) – Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp we własnym

zakresie pobierze samodzielnie w formie elektronicznej w/w dokumenty za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
3.2 w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych
w rozdziale V ust. 1 SIWZ:
a) koncesje, zezwolenia lub licencje lub dokument potwierdzający, 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 - dokument potwierdzający uprawnienia tj. ważną koncesję na
obrót paliwami ciekłymi ważną co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, w którym określa się także osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, który
winien być wystawiony odpowiednio w wyżej wskazanym terminie.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.

5. Inne dokumenty, niezbędne w toku oceny i badania ofert:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty - (wzór załącznik nr 1)
b) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli są
wymagane,
c) zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy),
d) wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom - wg. wzoru załącznik nr 5.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 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) zwanego dalej „rozporządzeniem” dokumenty, o których mowa w
rozporządzeniu, wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
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zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Natomiast oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w ustawie w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące
podwykonawców składane są w oryginale.

6. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
a)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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.
b)
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełnienia 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.
c)
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
d)
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w punkcie a) nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda aby wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
e) 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 składa oświadczenie dotyczące tych
podmiotów, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1.
f) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający
wymaga wskazania w zał. nr 5 przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania danych firmy podwykonawców.

7.

Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
nie podlegają wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z
zapisami rozdziału V, VI i VII SIWZ. Jeśli Wykonawca wybrany w niniejszym
postępowaniu uchyli się od podpisania umowy Zamawiający zbada, czy nie podlega
wykluczeniu Wykonawca, który w złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.
b) Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale VII ust. 3 SIWZ.
c) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
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stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają 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;
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
d) Dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2f 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, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
e) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1, 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,
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
f) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym
chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
g) Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 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) zwanego dalej
„rozporządzeniem” dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, wykonawca składa w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z
oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Natomiast oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w ustawie w art. 22a
ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

VIII DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ PODMIOTY SKŁADAJĄCE
OFERTĘ WSPÓLNIE
1.

2.
3.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa
przedłożonego wraz z ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców
wspólnie składających ofertę.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
Wykonawcy, o których mowa w pkt 1 składają wspólnie ofertę, przy czym oświadczenia lub
dokumenty wskazane w rozdziale VII pkt 1 powinny zostać złożone w taki sposób aby wykazać,
że warunki udziału w postępowaniu wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej jeden
z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie).
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4.

5.

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie, przed
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, przedłożona zostanie umowa
regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin na jaki została zawarta
umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
Za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się również
wszystkich wspólników spółki cywilnej.

IX INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
a) W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się
zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem:
- operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dn. 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1041 ze zm.) oraz osobiście i za pośrednictwem posłańca na adres: Gmina Kawęczyn,
Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn;
- faksem (nr 63 288 59 40) do godz. 15:00 w dni robocze
- przy użyciu komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) na e-mail:
gzoo@kaweczyn.pl do godz. 15:00 w dni robocze.
b) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, za wyjątkiem oferty
oraz oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdziale VII SIWZ (również w przypadku
ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp) dla których w
ustawie Pzp przewidziano wyłącznie formę pisemną.
c) Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
uzna, iż pismo wysłane faksem lub pocztą elektroniczną zostało doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
d) Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku, z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą
być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
e) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
f) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
g) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. 5.
h) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej
www.bip.kaweczyn.pl
i) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
j) Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
- Sprawy merytoryczne przedmiotu zamówienia: Marta Śniegocka (63) 288 59 14
- Sprawy formalne procedury przetargowej: Ewelina Buda (63) 288 59 31
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X WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

XI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert
włącznie.
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.

XII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta składana przez wykonawcę musi spełniać następujące wymagania:
a) powinna składać się w szczególności z formularza ofertowego, sporządzonego na
wzorze stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ
b) zawierać oświadczenia wymagane w SIWZ, sporządzonych na wzorze stanowiącym
zał. nr 2 i 3 do SIWZ oraz odnośnie pełnomocnictwa i podwykonawstwa – jeżeli
dotyczy,
c) winna być podpisana w taki sposób, aby zobowiązywała prawnie wszystkie strony,
d) oferta winna być złożona w formie pisemnej.
2. Wykonawca przedkłada ofertę zgodnie z załączonym formularzem, podpisaną osobiście lub przez
reprezentanta (pełnomocnika) podmiotów składających wspólnie ofertę. W przypadku gdy
oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ nie dotyczą Wykonawcy – wpisuje on na danym
druku “nie dotyczy”.
3. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
OFERTA
złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:
„Dostawa oleju opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn”
Adresat:
Gmina Kawęczyn
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
OFERTA NA ZNAK SPRAWY: ROŚ-FZP.271.7.2020
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
27.07.2020 r. godz. 12.00
4. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
a)
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze albo w centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, upoważnionego przez osoby
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wymienione w powyższych rejestrach. Pełnomocnictwo to musi zostać załączone do oferty w
oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba
umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa)
załączonych do oferty lub działających łącznie reprezentantów wszystkich Wykonawców.
5. Tajemnica przedsiębiorstwa:
- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę.
- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), muszą być oznaczone
klauzulą TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu
oferty w osobnej wewnętrznej kopercie, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do
oferty uzasadnienie faktyczne i prawne zastrzeżenia informacji, jako tajemnicy
przedsiębiorstwa.
- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich
odtajnienie.
6. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca na podstawie art. 91 ust. 3a, informuje 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 (patrz: art. 17 ust. 1 pkt 7 do ustawy o podatku od towarów i usług) oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.
2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy wraz z tłumaczeniem na język polski.
Tłumaczenie musi być poświadczone przez wykonawcę.
4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w
niniejszej SIWZ i obejmować całość zamówienia,
5) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.
7. Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty)
były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą
Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była oznaczona kolejnymi
numerami,
c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji.
8. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego,
przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA
OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby
podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
9.

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.
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XIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu na adres Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn Biuro Obsługi
Interesanta (Hol), w terminie do dnia 27.07.2020 roku, do godz. 10.00

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn Biuro
Obsługi Interesanta (Hol) dnia 27.07.2020 roku, o godz. 12.00
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert
Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Kawęczyn.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego.
8. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone
Wykonawcom bez ich otwarcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIV OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca określi cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do
SIWZ formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ);

2. Cenę należy podać jako stawkę netto i brutto za 1 litr oleju opałowego oraz łączną cenę brutto
3.
4.
5.
6.

dla realizacji całości zamówienia
Cena ofertowa brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z uwzględnieniem kosztów dostawy oleju
opałowego do kotłowni wskazanych budynków.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT;
Kalkulację należy przedstawić w oparciu o ceny producentów ogłoszonych na stronie
internetowej na dzień 20.07.2020 r. potwierdzone stosownym dokumentem.
Cenę jednego litra oleju opałowego należy obliczyć według podanego wzoru:

X+Y
C = ---------- + podatek VAT + a lub/i – b = ___________ = cena 1 litra oleju brutto
2
gdzie :
X- hurtowa cena netto 1 litra oleju opałowego obowiązująca w dniu 20.07.2020 r.
w PKN ORLEN S.A.
Y- hurtowa cena netto 1 litra oleju opałowego obowiązująca w dniu 20.07.2020 r.
w Grupie Lotos S.A.
a- marża dostawcy
b- upust cenowy dostawcy
7. Zmiana ceny może nastąpić jedynie w przypadku zmiany zakupu ceny oleju opałowego przez
Dostawcę u producentów przy niezmienionej marży / upuście.
8. W cenie będą również uwzględnione wszystkie opłaty celne, wszystkie podatki, wraz z
podatkiem od towarów i usług - VAT. Prawidłowe ustalenie stawki VAT należy do obowiązków
Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą na dzień składania ofert stawkę podatku VAT,
ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020
r. poz. 106 ze zm.).
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9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z tytułu wykonania zamówienia będą
prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. Zamawiający w związku z tym nie dopuszcza
podawania cen w walutach obcych.
10. Cena oferty powinna być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XV OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu zgodnie z zapisem art. 24aa
ustawy Pzp.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami wyboru:
Cena – znaczenie 60%
Algorytm matematyczny:
cena oferty najniżej skalkulowanej (brutto)
Ilość punktów badanej oferty = ----------------------------------------------------- x 100pkt. x 60%
cena oferty ocenianej (brutto)
Termin płatności faktury – znaczenie 40%
Algorytm matematyczny:
Termin płatności badanej oferty

Ilość punktów badanej oferty = -------------------------------------------------------------- x 100pkt. x 40%
Termin płatności w ofercie z najdłuższym terminem

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów.

4. Złożona oferta przez Wykonawcę może uzyskać 100 punktów.
5. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie bądź więcej
ofert przedstawia taki sam bilans przyjętych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
7. Oceny punktowe uzyskane w ww. kryteriach sumuje się, a uzyskana łączna liczba punktów
stanowić będzie całkowitą ocenę punktową oferty.
8. Termin płatności faktury nie może być dłuższy niż 30 dni i nie krótszy niż 14 dni od dnia
wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. Najdłuższy termin płatności otrzyma 40 pkt.
9. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 30 dni termin płatności ocenie będzie podlegał
okres 30 dni.

XVI INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona, jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.
2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
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zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 4 Zamawiający opublikuje na swojej stronie
internetowej.
4. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy przed jej podpisaniem Wykonawca będzie zobowiązany
do:
- przedłożenia umowy konsorcjum – regulującej współpracę Wykonawców składających
wspólną ofertę, w przypadku, gdy oferta Wykonawców składających wspólna ofertę zostanie
uznana za najkorzystniejszą.
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na zasoby innych podmiotów , które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada projekt umowy z podwykonawcą.

XVII WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:
1. Wykonawca zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy.
2. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 6 do SIWZ.
3. Zawarcie umowy z Wykonawcami składającymi ofertę wspólną poprzedzone będzie wpisem do
umowy klauzuli dotyczącej odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy.

XIX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Pzp.

XX PODWYKONAWSTWO
1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania
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przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazana
przez Wykonawcę części zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy
i podania przez wykonawcę nazw podwykonawców, jeżeli są znane, jeżeli Wykonawca
zamierza pry realizacji zamówienia powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy –
wg. wzoru załącznika nr 5.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji
umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego.
4. W umowach zawieranych przez wykonawcę z innymi podmiotami w celu realizacji części
przedmiotu zamówienia należy określić w szczególności:
a) dokładny zakres usług powierzony Podwykonawcy,
b) termin wykonania usługi (nie może kolidować z terminami określonymi w umowie
pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym),
c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy usługi (nie może być dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania faktury
potwierdzającej należyte wykonanie umowy),
d) wysokości wynagrodzenia netto i brutto za realizację przedmiotu umowy (wynagrodzenie
nie może być wyższe niż wynagrodzenie wykonawcy wyliczone za określony zakres
przedmiotu umowy do kalkulacji ceny wynagrodzenia)
e) wymagania dotyczące przestrzegania przez podwykonawcę przepisów prawa polskiego
związanych z realizacją przedmiotu umowy (w szczególności przepisów BHP i
związanych z ochroną środowiska),
Projekty dotyczące umów o podwykonawstwo przedkładane winny być Zamawiającemu na zasadach
określonych we wzorze umowy oraz być zgodne z przepisami ustawy Pzp.

XXI OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO
W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ,
W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (dotyczy Wykonawców będących osobami
fizycznymi)
• Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kawęczyn adres Kawęczyn 48, 62704 Kawęczyn tel. 63 288 59 10;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kawęczyn jest Pan Artur Majewski
kontakt: e-mail iod@kaweczyn.pl tel. 063 288 59 23;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju
opałowego do ogrzewania szkół z terenu Gminy Kawęczyn” prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
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przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. 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.
2. 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) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena: za 1 stronę A4 - 1,00 zł,
e) udostępnienie może mieć miejsce jedynie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego
urzędowania.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.

XXIII ZAŁĄCZNIKI
Załączniki składane przez wszystkich Wykonawców w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlegają
oni wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 - Wykaz części zamówienia podwykonawcy
Załączniki składane przez wybranego Wykonawcę, w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego
1. Ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi
Dodatkowe załączniki:
Załącznik nr 6 - Wzór umowy załącznikiem o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
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