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Dom Pomocy Społecznej w Wirowie zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału  w          

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
       nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
       zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843ze zm.), zgodnie z 
       wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

 

I. Zamawiający: 
 

      Dom Pomocy Społecznej w Wirowie 

             Al. Jana Pawła II 2 

            08-304 Jabłonna Lacka 

1. REGON: 005176293  
2. NIP:  823-11-69-602  
3. e-mail: dpswirow@siedlce.home.pl  
4. Numer tel.: 25 781 10 66, faks: 25 781 10 66 

 

II.     Tryb udzielenia zamówienia. 

 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843ze zm.). 

 

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.134.000,00 euro dla dostaw. 

 

III. Przedmiot zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w 
szacunkowej ilości około 130.000 litrów w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2021r.  
Jednorazowa dostawa w ilości 5000-13000litrów), faktyczna ilość zamówionego oleju 
opałowego uzależniona będzie od warunków atmosferycznych oraz potrzeb DPS. 

 

       2.  Oferowany   olej   opałowy EKOTERM PLUS lub LOTOS RED, lub równoważny o parametrach 

       określonych  Polską   Normą PN-C-96024:2011w zakresie oleju opałowego lekkiego  

            gatunku L1, oraz wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.01.2007 r. w  

            sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów  

            instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2007 r.  

            nr 4, poz. 30). 

 

3. Ilości wskazane w punkcie 1 są szacunkowe i w zależności od panujących warunków 
atmosferycznych mogą ulec zmniejszeniu maksymalnie o 20%. W związku z 
ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia , Wykonawcy nie będą 
przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

 
 

4. Ilość oleju opałowego objętego postępowaniem odnosi się do rzeczywistych warunków 
tankowania do zbiorników Zamawiającego. 
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5. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, z częstotliwością wynikającą z bieżących 

potrzeb Zamawiającego, każdorazowo na wniosek Zamawiającego (przesłany e-mailem 
lub telefonicznie), określający ilość oleju opałowego niezbędnego do dostarczenia. 

 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju opałowego w terminie 24 godzin  od 
każdorazowego zgłoszenia wniosku przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający 
wyznaczy dłuższy termin dostawy oleju. Olej opałowy dostarczany będzie w dni robocze 
w godzinach 8:00 – 13:00 

 

7. Rozliczenie każdorazowej dostawy odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście 
dostarczonego oleju (według wskazania przepływomierza w temperaturze rzeczywistej). 
Wielkość dostarczanego oleju opałowego nie będzie podlegać przeliczeniu na warunki 
referencyjne tj. objętości oleju opałowego w temperaturze 15 stopni C. 

 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju środkami transportu do tego 
przystosowanymi tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz i pompę 
ssąco-tłoczącą. Olej opałowy lekki należy dostarczać z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych. 

 

9. Wykonawca realizuje dostawy na własny koszt i ryzyko do momentu napełnienia 
zbiornika na olej i odebrania przez Zamawiającego partii oleju opałowego poprzez 
potwierdzenie odbioru na dokumencie przewozowym. 

 

Jakość oleju i warunki przy dostawie 

 

1. Minimalne warunki (zgodnie z Polską Normą PN-C-96024:2011 gatunekL1) jakim musi 
odpowiadać dostarczany olej opałowy: 

      wartość opałowa nie mniej niż 42,6 MJ/kg, 

      zawartość siarki nie więcej niż 0,1 % (m/m), 

      zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg, 

      gęstość w temperaturze 15 stopni C nie większa niż 860 kg/m³,   
      temperatura zapłonu 56 stopni C. 
      temperatura płynięcia , max    

0
C   -20 

      lepkość kinematyczna w temp. 20
0
C , max      mm

2
/s  6,0 

      pozostałość po spopieleniu , max    % (m/m)      0,01 
      barwa  czerwona  wzrokowo 
       
 
2. Przy każdej dostawie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości lub 

równoważny dokument przedstawiający parametry dostarczanego oleju, wystawione 

przez producenta lub jednostkę upoważnioną do wykonywania badań (np. akredytowane 

laboratorium producenta). 
 
3. Podczas każdej dostawy – Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa 

legalizacji urządzenia pomiarowego autocysterny o numerze zgodnym z numerem 

seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym. 

 

4. Przy każdej dostawie Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania z autocysterny 

Wykonawcy, w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i 

skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium. 
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5. W przypadku dostarczenia oleju opałowego bez dokumentu, o którym mowa w pkt 2  lub 

towaru niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą, Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Ewentualne szkody powstałe z 

tego tytułu pokryje Wykonawca zamówienia. 

 

     Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
 

     09.13.51.00-5 – olej opałowy 
 

 

IV. Informacja dotycząca powierzenie części zamówienia podwykonawcom. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania przez Wykonawcę części 
zamówienia innemu podmiotowi (podwykonawcy). W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty tą część zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak takiej informacji w ofercie oznacza, że 
Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. 

 

V. Oferty częściowe i wariantowe: 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

VI. Termin realizacji zamówienia. 

 

Olej opałowy dostarczany będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r. 
 
 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione na dzień składania ofert. 
Niespełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie 
wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się 
za odrzuconą. 

 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj. dotyczące: 

 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu paliwami objętymi zamówieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). 
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2) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji przedmiotu 

zamówienia  
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na 
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składanego 
przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w 
art. 22 ust.1 Pzp 

 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia  
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na 
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składanego 
przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w 
art. 22 ust.1 Pzp 

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej  
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na 
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składanego 
przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art.  
22 ust.1 Pzp 

 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, 
o których mowa w ust. 2 musi spełniać przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy 
wykonawcy łącznie. 

 

4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 

zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w 

trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby wykonania zamówienia. 

 

5. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 

ust. 1 ustawy Pzp. 

 

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w oparciu o złożone przez wykonawcę 

oświadczenie i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2. Z treści 

przedstawionych przez wykonawcę dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

 

6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
 

24b ust. 3 ustawy Pzp wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo 
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 
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VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają przedłożyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

. 
 
Z treści przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Rozdział VII ust. 2 SIWZ) należy przedłożyć: 

 

1) oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  -  wzór  stanowi  
ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ – oświadczenie musi zostać złożone w formie pisemnej; 

 

2) Koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059). 
dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy); 
 
 
 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, 
zamawiający żąda złożenia: 

 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór stanowi ZAŁĄCZNIK nr 3 

do SIWZ - oświadczenie musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do 
reprezentowania wykonawcy); 

 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do 
reprezentowania wykonawcy), z wyłączeniem dokumentów wydrukowanych ze strony 
ms.gov.pl lub prod.ceidg.gov.pl 

 
 
 

 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

 
1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.  
184) – dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczona notarialnie 

albo 
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2) informację, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp – dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii 
poświadczona notarialnie 

3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
4) W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy 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). 

 
5) Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w niniejszej SIWZ, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

 

wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 
 
 
 

4. Inne dokumenty, oświadczenia, formularze, które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
do oferty: 

 
1) Wypełniony  zgodnie  z  treścią  i  podpisany  formularz  „Oferta”,  stanowiący  

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Do formularza oferty należy dołączyć na piśmie sposób wyliczenia ceny za przedmiot 
 

umowy wg zasad określonych przez Zamawiającego w Rozdz. XVII ust.2 SIWZ 
podpisany przez osobę uprawnioną 

 

2) świadectwo jakości produktu potwierdzające spełnienie wymogów określonych w  
Rozdz. III „Jakość oleju i warunki przy dostawie” SIWZ, 

 

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.  
26 ust. 2b ustawy Pzp (Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach 

finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków) Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie 

dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego 

wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia pisemnego zobowiązania 

podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – dokument musi być złożony w 

oryginale lub kopii poświadczona notarialnie. 

 



6. Dokumenty podmiotów zagranicznych - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których 
mowa w: 

 

1) ust. 2 pkt. 2 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dokument musi zostać 
złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy), 

 

2) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 

1, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, 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 – Podane 

terminy oraz formę stosuje się odpowiednio. 

 

7. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z 
oryginałem każdą zapisaną stronę dokumentu. 

 
 
 

IX. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

 

Pełnomocnictwo dla pełnomocnika należy dołączyć do oferty – wszelka 

korespondencja dotycząca niniejszego postępowania prowadzona będzie z 
pełnomocnikiem. 

 

2. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego w swoim imieniu składa:  
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1; 

 
2) dokumenty, o których mowa w Rozdziale  VIII ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 (i 
odpowiednio ust. 7) SIWZ 

 

Dokumenty poświadcza za zgodność z oryginałem pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1 
lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego 
wykonawcy. 
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3. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osoby 
uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności będą 
przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej (przekazanie skanu 

 

podpisanego pisma), a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności braku e-mail 
wykonawcy - na faks wskazany w ofercie wykonawcy, a także zamieszczane na stronie 
internetowej http://dpswirów.com.pl  

 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną (z zastrzeżeniem ust. 1), każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania. Zamawiający wymaga, w 

każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W 

przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez 

Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni 
znany e-mail lub faks (podany przez Wykonawcę), zostało doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem. 

  3.  Wykonawca  powinien  sprawdzać  stronę  internetową  http://dpswirów.com.p 

 

l 

 

ponieważ będą  tam  publikowane  informacje  związane 

z niniejszym postępowaniem                                                                   

    

 

4. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu z Wykonawcami –Leszek 
Krakowski e-mail: dpswirow@siedlce.home.pl; fax.: 25 781 10 66; tel.: 25 781 10 66 
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    XI. Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji SIWZ. 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

 

2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa 
w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 

4. Treść  zapytań  (bez  ujawniania  źródła  zapytania)  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  
zamieści na stronie internetowej http://dpswirów.com.pl  oraz przekaże Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ. 

 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ (modyfikacja SIWZ). 

 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

 

XII. Termin związania z ofertą. 

 

1. Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą 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.  

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą. 
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XIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

UWAGA 
 

Do sporządzenia oferty Wykonawca wykorzystuje druki (wzory) przygotowane przez Zamawiającego, które 
stanowią załączniki do SIWZ 

 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem podanym w ust. 6 ponosi Wykonawca. Niewłaściwe 
oznakowanie może spowodować np. potraktowanie oferty, jako zwykłej korespondencji. Powyższe dotyczy 
również opakowań zewnętrznych kurierów przesyłek (np. Pocztex) – w takim przypadku w opakowaniu 
zewnętrznym musi znajdować się również zamknięta koperta oznakowana jak podano w ust. 6. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
 

1) ofertę tj. wypełniony i podpisany formularz „oferta”– wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 
 

1 do SIWZ wraz ze sposobem wyliczenia ceny za przedmiot umowy wg zasad 
określonych przez Zamawiającego w Rozdz. XVII ust.2 

 
2) dokumenty składane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu (odpowiednio Rozdział VIII i IX SIWZ); 

 

3) inne dokumenty (jeśli wykonawca powinien je złożyć) np.: 

 
a) pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (o ile nie 

wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów), 

 
b) pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

pełnomocnictwa muszą zawierać zakres umocowania i być złożone w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (treść pełnomocnictwa musi 
jednoznacznie określać czynności, co do których Pełnomocnik jest upoważniony), 

 

c) pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w ofercie informacji – 
tajemnica przedsiębiorstwa. 

 

2. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą 
wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w formie 

pisemnej. 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 



4. Zaleca się, aby: 
 

1) wszelkie poprawki, skreślenia lub zmiany w tekście oferty (oraz w załącznikach do 
oferty) były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy lub 
posiadającą pełnomocnictwo; 

 
2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i 

ponumerowana kolejnymi numerami; 

 
3) oferta została złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie (kartki oferty np. spięte, zbindowane, zszyte); 

 
4) w przypadku nieczytelnego podpisu wykonawca opatrzył go imienną pieczątką lub 

wpisał informację, kto złożył podpis (czytelne wpisanie imienia i nazwiska). 

 

Niespełnienie powyższych zaleceń nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz 
wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań 
będą obciążały wykonawcę. 

 

5. Oferta musi być złożona w zamkniętym opakowaniu/kopercie (zabezpieczenie 
uniemożliwiające zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia 
ofert). 

 

6. Na opakowaniu/kopercie należy umieścić następujące oznaczenia: 

 
Nazwa (firma) albo imię i nazwisko,  
siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy  
(dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci) 

 
 

 

OFERTA 
 

          Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do Domu 
Pomocy Społecznej w Wirowie Al. Jana Pawła II 2 

                                    08-304 Jabłonna Lacka  
w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2021r. 

 

 

Nie otwierać przed dniem 05.12.2019 r. godz. 11:05 
 
 
 
 
 
 

 

7. Tajemnica przedsiębiorstwa 

 

1) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp; 
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2) przez tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 

1503 z późn. zm.), rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności - oznacza to, że za tajemnicę 

przedsiębiorstwa może być uznana określona informacja (wiadomość), która spełnia 

łącznie trzy warunki: 

 
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest 

inną informacją posiadającą wartość gospodarczą, 

 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

 

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności; 

 

3) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny: 
 

a) być umieszczone na końcu oferty i oznaczone „TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA” albo 

 
b) stanowić osobną część (zszytą, spiętą, zbindowaną) opisaną jak w ust. 6 i 

oznaczoną „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”; 

 
4) zastrzeżenie informacji niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 

 

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. 
Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń 
obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o 
języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.). 

 
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

11. Zmiana / wycofanie oferty  
1) zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może, przed upływem terminu do 

składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę; 

 

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty wykonawca powiadamia 

zamawiającego pisemnie. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy 

złożyć (przed terminem składania ofert), zgodnie z opisem podanym w ust. 6 

oznaczając dodatkowo „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Do 

pisma musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby 

podpisującej pismo do reprezentowania wykonawcy. 
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XIV. Wymagania dotyczące wadium. 
                  

                   Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. 
 

    XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

               Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania  
      umowy. 

  XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

 
1. W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę netto 1 litra oleju opałowego , 

udzielony upust (w %) , podatek VAT , cenę brutto 1 litra oleju opałowego po upuście  
2. Cena powinna być tak skalkulowana aby obejmowała wszystkie wydatki jakie 

zamawiający poniesie na realizację przez wykonawcę niniejszego zamówienia w tym 
koszty transportu oleju opałowego do miejsc dostawy wskazanych w SIWZ. 

3. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w złotych polskich, cyfrowo (z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania). Cena 
oferty brutto musi zostać wyrażona cyfrowo oraz słownie. 

 

XVII. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert: 

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

 

cena brutto - znaczenie 100 % 

2. Cenę podaną w ofercie należy wyliczyć w następujący sposób: 

 
                 wyliczyć średnią łączną cenę hurtową 1 litra oleju opałowego netto (bez podatku VAT) z dnia   

                 28 listopada2019r. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, od dwóch producentów:  

                ORLEN i Grupa Lotos S.A Gdańsk.  

 

 
Średnia cena 

netto za 1 l oleju  
na dzień 28 

listopada 2017 

Stawka 
podatku 
VAT w % 

Średnia cena 
brutto za 1 l oleju 

na dzień 28 
listopada 2017 

Upust 
Wykonawcy 

w % 

Cena brutto za 1 
l oleju u 

Wykonawcy 

Cena brutto za 
130000 litrów  

oleju u 
Wykonawcy 

B C D E F G 

      

 
A) Całkowita wartość przedmiotu brutto zamówienia (za 130 000 I) wynosi ………………. złotych  
       (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………..) 
 
B) w tym: wartość netto w kwocie …………………………….. złotych  

 
C)  obowiązujący podatek VAT wynoszący: ………………………………… złotych  

 
D)              upust Wykonawcy w    ……..%    

 
 

3. Marża lub upust podane w ofercie pozostaną bez zmian przez cały okres  
            obowiązywania umowy. 
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4. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość 

punktów (Ip) obliczoną wg poniższego wzoru: 

 

Cena oferty najkorzystniejszej  

Ip = ----------------------------------- x 100  

Cena oferty badanej 

 

3. Oferta z najniższą ceną brutto (z VAT) za 1 litr oleju opałowego otrzyma 
maksymalną ilość punktów Ip =100, pozostałe oferty zostaną przeliczone 
proporcjonalnie do najtańszej wg powyższego wzoru. 

 

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów 
wśród ofert nie odrzuconych. 

 

 

XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Miejsce składania ofert: 

Dom Pomocy Społecznej w Wirowie 

                    Al. Jana Pawła II 2 , 08-304 Jabłonna Lacka  (sekretariat) 

 

2. Termin składania ofert: do dnia 05 grudnia 2019 r., do godz. 11:00. 

 

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, w dniu  
05 grudnia 2019 r., o godz. 11:05. 

 

XIX. Informacje o trybie otwarcia i badania ofert.  
1. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące zaproponowanych w ofercie cen. Informacje te Zamawiający 
przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli na otwarciu ofert, na ich 
wniosek. 

 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty:  
oczywiste omyłki pisarskie ( art.87 ust.2 pkt.1 ustawy Pzp) 

 
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek ( art.87 ust.2 pkt.2 ustawy Pzp) 
 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty ( art.87 ust.2 pkt.3 
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ustawy Pzp) - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

 

6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z 

odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających 

wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 

 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, 

poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314); 

 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
 

   Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.    

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

7. Zamawiający dokona oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ: 
 

a) ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej 
ofercie, z zastrzeżeniem zawartym w podpunkcie 7 b ). 

 

b) Zamawiający wezwie, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawców, którzy w 
określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 
25 ust. 1 ustawy ( Rozdziale VIII SIWZ), lub, którzy złożyli dokumenty, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane 
dostawy, usługi, roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 

 

8. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania:  
Formalne przesłanki wykluczenia Wykonawców reguluje art. 24 ustawy Pzp. 
Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z 
zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje 
się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4ustawy Pzp. 
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9. Odrzucenie oferty 
a)przesłanki odrzucenia oferty zawiera art. 89 ustawy Pzp; 

      b)Zamawiający zawiadomi o odrzuceniu oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 

 

10. Unieważnienie postępowania  
a) przesłanki unieważnienia postępowania zawiera art. 93 ust. 1 ustawy Pzp;  
b) o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:  
- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert;  
- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składnia ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
c) w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na 

wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o 
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

 

11. Wybór oferty najkorzystniejszej. 
 

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:  
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego 

ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,  
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne  
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne  
d) terminie, po upływie którego, zgodnie z przepisami, umowa może być zawarta. 

 

Wyniki przetargu będą opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru 

 
3) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy 

złożyli oferty 

 
4) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony i zaproszony 

do siedziby Zamawiającego w celu podpisania umowy. 

 

5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 
6) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, że złożone zostały oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
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wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie 
ofert dodatkowych. 

 

7) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

XX. Umowa w sprawie zamówienia. 

 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zawrze 
umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 
oferty, nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 
ust.2 pkt.1a ustawy Pzp. 

 
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał informacje Wykonawcom o wyborze 
oferty przed upływem terminu związania z ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na 
zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

 
3. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym 

Załącznik 5 do SIWZ , uzupełnionym o informacje zawarte w wybranej ofercie. 

 
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, przed zawarciem umowy Zamawiający zażąda przedłożenia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 
5. Strony przewidują możliwość fakturowania częściowego, na podstawie protokołu odbioru 

dostarczonego oleju, podpisanego przez strony. 

 
6. Zgodnie z art.139 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta 

w formie pisemnej, mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu Cywilnego, jeżeli 
przepisy Pzp nie stanowią inaczej, jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach 
określonych w przepisach o dostępie informacji publicznej. 

 
7. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

oddzielnym pismem. 

 
8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy winny przedłożyć 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 
9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:  
a) zmiany stawki podatku VAT, przy założeniu, że cena brutto ulegnie zmianie w stopniu 

wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostanie bez zmian,  
b) zmiany przedstawicieli stron umowy, 

c) zmniejszenia zakresu wykonywanej dostawy lub zmiana sposobu jej wykonania, 
 

d) jeżeli konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od stron 
okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową realizację 
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, tj. działania siły wyższej, 
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XXI. Środki ochrony prawnej. 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, 
poz. 1843z póź. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

 

1. Wykonawca, który poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w art. 180- 198 tej ustawy. 

 

2. Wykonawcy przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Ponieważ 
wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
c. odrzucenia oferty odwołującego. 

 

3. Wykonawca powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 

 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 

 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane w 
sposób określony w niniejszej SIWZ. 

 
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o konkursie wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

9. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy należytym zachowaniu staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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Wykaz załączników: 

1. Formularz oferty - ZAŁĄCZNIK Nr 1  
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - ZAŁĄCZNIK nr 2  
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór stanowi ZAŁĄCZNIK nr 3  
4. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – ZAŁĄCZNIK nr 4  
5. Projekt umowy - ZAŁĄCZNIK nr 5 

6. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub     
art. 14 RODO 
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Nr sprawy:  
 

Załącznik Nr 1 
do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 
 

Pełna nazwa (firma)albo imię i nazwisko 
 
 

 

Siedziba/miejsce zamieszkania/adres głównego 

miejsca wykonywania działalności
1 

 

Adres e –mail na który zamawiający powinien 
przesyłać korespondencję związaną z 

postępowaniem 
 

NIP 
 

REGON 
 

Telefon 
 

Fax 
 

Osoba do kontaktów z Zamawiającym 
 

 

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy 
podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, a także wskazać pełnomocnika) 
 
 
 

OFERTA 

 

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia - dostawę 

lekkiego oleju opałowego do Domu Pomocy Społecznej w Wirowie Al. Jana Pawła II 2 

w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2021r. - zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, składam ofertę na wykonanie 

przedmiotu zamówienia jak niżej: 
 
 
 

cena netto/ litr ……………………………..zł,  
słownie: ……………………………………………………………złotych 

 

stały upust wynosi …………….% dla 1l (jednego litra) dostarczonego oleju (liczony 
od ceny netto  
cena netto z upustem za 1 l (jeden litr) wynosi ……………zł 

 

 
1
 W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą należy podać imię i nazwisko 

tej osoby. W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą należy podać imię i 
nazwisko tej osoby oraz firmę tego przedsiębiorcy. 
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do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości …..…..% 
stanowiący kwotę ……………………..zł 

 
cena brutto/litr z upustem wynosi…………………….. 
(słownie:……………………..……… złotych )  
Cena brutto łączna 130 000 l x cena brutto z upustem za 1l wynosi  
………………………………..słownie…………………………………………………  
………………………………………………………………………………………….. 

 

Cena podana w ofercie została wyliczona zgodnie z zadami określonymi w Rozdz. XVII 
ust.2 SIWZ) 

 

Wykonawca gwarantuje stały rabat udzielony na czas trwania umowy, tj……….…….% 
liczony od ceny netto. 

 

Sposób wyliczenia ceny za przedmiot umowy wg zasad określonych przez 
Zamawiającego znajduje się w załączniku nr…..do oferty. 

 

Upust podany w ofercie pozostanie bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy. 

 

Jednocześnie oświadczamy, że: 
 

1. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z 
wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku ich wprowadzenia przez 

 
Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte 
oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia; 

 
2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

do składania ofert; 

 

3. wykonamy przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ; 

 

4. zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na warunkach w nim określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego; 

 
5. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i 

realizacji przyszłego świadczenia umownego; 
 

6. wybór naszej oferty: 

 
* nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług 
 

* będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie następujących elementów 
przedmiotu zamówienia: 
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Rodzaj towaru Kod PKD Wartość netto Uwagi 

    

    

 

(niewłaściwe skreślić, przy czym jeżeli wykonawca nie skreśli żadnego z niżej wymienionych 
punktów przyjmuje się, że złożył oświadczenie o tym, że wybór jego oferty nie będzie prowadził do 
obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego). 

 

7. zamówienie zamierzamy wykonać sami / z udziałem podwykonawców w części 
dotyczącej ….......*: 

 

8. Nr telefonu oraz adres e-mail Wykonawcy właściwy do składania zamówień na olej 
opałowy przez Zamawiającego: tel. …................................... , e-mail 
…................................................................ 

 

9. Niniejszym informujemy, iż następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i nie mogą być udostępniane (Wykonawca wypełnia ten punkt jeśli zastrzega 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa):  

1)…...........................................................................................................  
2) …........................................................................................................... 

 

W celu wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa 
przedkładam ………………… (wypełnić jedynie wówczas, gdy wykonawca zastrzega 
tajemnice przedsiębiorstwa) 

 

6. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje są kompletne i prawdziwe. 

 

7. Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do oferty dokumenty 
opisują rzetelnie stan faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.) 

 
8. Oferta została złożona na ……..…… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych 

od nr …………...do nr ……….... 
 
 
 

 

UWAGA – PONIŻSZE WYKONAWCA WYPEŁNIA JEŻELI DOTYCZY  
Pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
 
zgodnie z załączonym pełnomocnictwem pełnomocnikiem do reprezentowania nas, jako 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest 

 

Wypełnia wykonawca: 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ZAŁĄCZNIKI: 
 

Nr Nazwa dokumentu: Nr strony oferty: 

załącznika:   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

..............................., dn. ......................... ...............................................................  
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
do reprezentowania wykonawcy(pieczątki) 
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Nr sprawy:  
 

Załącznik Nr 2 
do SIWZ 

 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE
2 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
Oświadczam, że: 

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

…………………………………………………………………………………………………  
[nazwa (firma) albo imię i nazwisko,  

siedziba/miejsce zamieszkania/adres głównego miejsca wykonywania działalności] 
 

 

spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2019 r. poz.1843, z późn. zm.). 
 
 
 
 
 

 

..............................., dn. ......................... ............................................................... 
 

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
 Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  
- należy wpisywać dane dotyczące wszystkich Wykonawców,  
- oświadczenie podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 
Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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Nr sprawy:  

 

Załącznik Nr 3  
do SIWZ 

 

 

OŚWIADCZENIE
3 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 

W imieniu  
…………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………… 

[nazwa (firma) albo imię i nazwisko,  
siedziba/miejsce zamieszkania/adres głównego miejsca wykonywania działalności] 

 
 

 

oświadczam, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz.1843, z późn. zm.). 

 
 
 
 
 
 
 

 

..............................., dn. ......................... ............................................................... 
 

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
 Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. 
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Nr sprawy:  
 

Załącznik Nr 4 
do SIWZ 

 

 

Składający ofertę: 

 

Pełna nazwa (firma): 
 

 

Zarejestrowany adres siedziby Wykonawcy: 
 

 

INFORMACJA 
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

4 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Dostawa lekkiego oleju opałowego do 
 

Domu Pomocy Społecznej w Wirowie Al. Jana Pawła II 2 08-304 
Jabłonna Lacka 

w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2021r. 
 

 

Informuję, że: 
 

nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184)* 

 

należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184), w której skład wchodzą następujące 

podmioty *: 
1. nazwa podmiotu……………………………………………..…………………… 

 

2. nazwa podmiotu……………………………………………..…………………… 
 
 

 

(w przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy wymienić wszystkie podmioty 
należące do tej samej grupy kapitałowej). 

 
 
 

..............................., dn. ......................... ............................................................... 
 

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki) 

 

 

*zaznaczyć właściwe znakiem X 
 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informację 
/ listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - składa każdy z wykonawców 
oddzielnie. 

 
 

 
4
 Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, 

z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę 
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Nr sprawy:  
 

Załącznik nr 5 
do SIWZ 

 

WZÓR UMOWY 

 

UMOWA…………./…………../19 
 

zawarta w dniu …………………. w ………… pomiędzy Powiatem Sokołowskim  ul. 
Wolności 23 , 08-300 Sokołów Podlaski NIP 8231627536 w imieniu którego działa Dyrekcja 
Domu Pomocy Społecznej w Wirowie Al. Jana Pawła II 2 , 08-304 Jabłonna Lacka 
reprezentowanym przez: 

 
Tomasz Andrzejczuk– Dyrektor 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a firmą ……………………………………….., ul. ……………………………. wpisaną do 

KRS pod nr …………………….., prowadzonego przez  
………………………………………………………………………………., posiadająca 

 
NIP ……………………., REGON ………………………………. reprezentowana 

przez: 1. ………………………………………………….  
zwanych w treści umowy „Wykonawcą” 

 

§1 
 

Umowa została zawarta z Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., 
poz.1843 z późn.zm.). 

 

§ 2.  
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa w  okresie 01.01.2020r. – 31.12.2021r. 

 
oleju opałowego lekkiego do zbiorników Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w 
szacunkowej ilości 65.000 litrów rocznie zwanego w dalszej części umowy "Olejem". 
2 Nie wykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup nie 
zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości Oleju. 
3. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, z częstotliwością wynikającą z bieżących 
potrzeb Zamawiającego. 
4. Dostarczony Olej musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-

96024:2011grupa L1 oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.01.2007r. 
w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz 
rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe 
(Dz.U. z 2007r. nr 4, poz.30). 
5. Minimalne warunki (zgodne z Polską Normą PN-C-96024 L1) jakim musi 
odpowiadać dostarczany Olej: 

     dostarczany olej opałowy: 

      wartość opałowa nie mniej niż 42,6 MJ/kg, 

      zawartość siarki nie więcej niż 0,1 % (m/m), 

      zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg, 

      gęstość w temperaturze 15 stopni C nie większa niż 860 kg/m
3
  

      temperatura zapłonu 56 stopni C. 
      temperatura płynięcia , max    

0
C   -20 

      lepkość kinematyczna w temp. 20
0
C , max      mm

2
/s  6,0 

      pozostałość po spopieleniu , max    % (m/m)      0,01 
      barwa  czerwona  wzrokowo 
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6. Wykonawca oświadcza, że oferowany Zamawiającemu Olej jest wolny od wad i spełnia 
wszystkie normy stanowione przez prawo polskie. 

 

7. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest posiadać ważną 
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. 
W przypadku, gdy ważność koncesji kończy się w okresie obowiązywania umowy 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowej ważnej koncesji najpóźniej w 
ostatnim dniu ważności koncesji. 

 

§3. 

 

1. Olej dostarczany będzie w dni robocze w godz. od 8:00 do 13:00 

 
2. Rozliczenie każdorazowej dostawy odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście 

dostarczonego Oleju (według wskazania przepływomierza w temperaturze rzeczywistej) 

 

3. Przy każdej dostawie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości lub 
równoważny dokument przedstawiający parametry dostarczanego Oleju, wystawione 
przez producenta lub jednostkę upoważnioną do wykonywania badań (np. akredytowane 
laboratorium producenta). 

 
4. Podczas każdej dostawy – Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego 

świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego autocysterny o numerze zgodnym z 
numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym. 

 
5. Ustala się, że czas oczekiwania na dostawę Oleju nie będzie przekraczał 48 godzin od 

złożenia zamówienia. 

 

§ 4 

 

Strony ustalają, że Olej będzie dostarczany Zamawiającemu za cenę wyliczoną w sposób 
następujący: 
 
1. przy każdej dostawie Wykonawca ustali średnią łączną cenę hurtową netto 1 litra Oleju 

(bez podatku VAT) z dnia zamówienia wskazaną przez Zamawiającego z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku, od dwóch producentów: ORLEN i Grupa Lotos S.A 
Gdańsk zgodnie z zasadami matematyki i zasadami określonymi przez Zamawiającego 
w SIWZ; 

 
2. Cenę ustaloną zgodnie z pkt. 1 zostanie pomniejszona o rabat / upust w wysokości  

……………… z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając ułamki 
zgodnie z zasadami matematyki;  

3. Cena ustalona zgodnie z pkt.2 zostanie powiększona o podatek VAT 

 

4. Uzyskana w sposób opisany w pkt. 3 cena jednostkowa oleju brutto zostanie pomnożona 
przez dostarczoną zgodnie z zamówieniem ilość oleju przy danej dostawie; 

 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy to iloczyn ilości dostarczonych litrów Oleju i ceny 
ustalonej na zasadach określonych w pkt.1-4; 
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6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na konto w Banku ...................... 

nr ...................................w terminie do 21 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury;  
faktura ma być wystawiona Nabywca: Powiat Sokołowski , ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów 
Podlaski , NIP 8231627536.Odbiorca : Dom Pomocy Społecznej w Wirowie , al. Jana Pawła II 
2 ,08-304 Jabłonna Lacka , fakturę  przesyłać lub dostarczać na adres Odbiorcy. 

7. Zamawiający oświadcza, iż upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez 
swego podpisu; 

 
8. Odbiór Oleju następować będzie na podstawie dokumentu WZ, stanowiącego podstawę 

do wystawienia faktury; 

 
9. Wykonawca zobowiązany jest do każdej faktury przedstawić wyliczenie ceny Oleju 

wraz z internetowym potwierdzeniem cen wskazanych producentów z określonych dni 
oraz świadectwo jakości dostarczonego Oleju. 

 

§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.:  01.01.2020r. – 31.12.2021r. 
 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy, z zachowaniem 14 dniowego 

okresu wypowiedzenia, w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w 
trybie natychmiastowym, w przypadku rażących zaniedbań Wykonawcy w 
wykonywaniu umowy, w szczególności, gdy opóźnienie w dostawie Oleju przekroczy 3 
dni od daty wskazanej w zamówieniu lub gdy dostarczony Olej nie będzie odpowiadał 
wskazanym w umowie parametrom. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
a. w wysokości 2.000,00 zł – w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub 
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego,  

b. w wysokości 0,3% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia za 
każdy dzień opóźnienia – w przypadku nieterminowej dostawy. 

 

2. W przypadku uszkodzenia / zniszczenia urządzeń Zamawiającego na skutek dostawy 
oleju opałowego lekkiego o innych parametrach jakościowych niż określone w § 2 
umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie równe wartości 
poniesionych szkód, koniecznych napraw oraz ewentualnych kosztów korzystania z 
urządzeń zastępczych. 

 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych w 
przypadku, gdy suma kar umownych nie rekompensuje poniesionej szkody. 

 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 
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§ 7.  
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.za zgodą 

obu stron. 

 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy ( zgodnie z 

postanowieniami SIWZ) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, w zakresie:  

 zmiany stawki podatku VAT, przy założeniu, że cena brutto ulegnie zmianie w 

stopniu wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostanie bez 

zmian,  
zmiany przedstawicieli stron umowy, 

 
zmniejszenia zakresu wykonywanej dostawy lub zmiana sposobu jej wykonania, 
jeżeli konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od stron 
okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłową 
realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, tj. działania siły 
wyższej, 

 

§ 8. 

1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy będzie: 

- Leszek Krakowski –:  tel.25 781 10 66, e-mail: dpswirow@siedlce.home.pl 
 

 

2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy będzie: 

………………………………., tel………………….., e-mail …………………………….  
Imię i nazwisko 

 
 

 

§ 9  
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).  

   2.Wszelkie ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy strony będą starały  
       się rozstrzygnąć polubownie w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nie  
       rozstrzygnięcia sporu w tym terminie, stronom przysługuje prawo skierowania sprawy na  
      drogę sądową. Sądem właściwym będzie Sąd właściwy ze strony Zamawiającego.  

 
 

§10. 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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                                                                                                                                        Zał. Nr 6 do siwz 

 

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 
 
 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
 
1) 
rozporządzenie 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).

 

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez zamawiającego w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

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 /Dom Pomocy Społecznej w Wirowie al. 
Jana Pawła II 2 , 08-304 Jabłonna Lacka  tel. 25 781 10 66 , email : 
dpswirow@siedlce.home.pl




 inspektorem ochrony danych osobowych w  Domu Pomocy Społecznej w Wirowie jest 
Pan Leszek Krakowski, kontakt: Dom Pomocy Społecznej w Wirowie al. Jana Pawła II 2 , 
08-304 Jabłonna Lacka  tel. 25 781 10 66 , email : dpswirow@siedlce.home.pl




Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  postępowanie, Dostawa 
oleju opałowego do Domu PomocySpołecznej w Wirowie,  Al. Jana Pawła II 2, 08-304 Jabłonna 

Lacka w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2019 r. 

 Numer sprawy: DPS 252.1.2019 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 2019 r., poz.1843 z późn.zm.). 
   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 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 
**

; 

−  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 ***; 
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- 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. 
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