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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień  
i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych 

Publikacji Wspólnot Europejskich 

 
prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),  
oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji pn.: 

„DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
MIASTA KALETY” 

 

 

Znak postępowania WSiRG.271.05.2020.TG 

(Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem) 

 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalety, dnia 04 grudnia 2020 r. 
 

mailto:sekretariat@kalety.pl
http://www.bip.kalety.pl/


 

„Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Miasta Kalety” 
strona 2/16 

Miasto Kalety 
Leśny zakątek Śląska 

 

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1. MIASTO KALETY 

 ul. Żwirki i Wigury nr 2 
 42-660 Kalety 
 tel. 34 3527630, fax. 34 3527635 
 e-mail: sekretariat@kalety.pl 
 adres internetowy: bip.kalety.pl 

 działające w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: 
 Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach 
 Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku 
 Miejskiego Domu Kultury w Kaletach 

 zwane dalej „Zamawiającym” 
 

2. Znak postępowania WSiRG.271.05.2020.TG (Uwaga: w korespondencji kierowanej do 
 Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem). 

 
3. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną zarządzeniem Burmistrza 

 Miasta Kalety Nr 0050.123.2020 z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji  
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na: „Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Miasta 
Kalety” 

 
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 
zwaną w dalszej części „ustawą Pzp”. 
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 
ust. 8 ustawy. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy 
wspomnianej ustawy. 

 
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Rodzaj zamówienia: dostawa 

2. Przedmiotem zamówienia jest:  
            Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Miasta Kalety. 

3. Dostawa oleju opałowego w okresie realizacji zadania obejmie łącznie około 75.000 litrów,  

z zastrzeżeniem pkt 5. 

4. Olej opałowy winien być dostarczony na własny koszt i ryzyko Wykonawcy, do kotłowni 

mieszczących się w: 

1) Zespół Szkół Publicznych w Kaletach w ilości około 50.000 litrów, 

2) Zespół Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku w ilości około 5.000 litrów, 

3) Miejski Dom Kultury w Kaletach w ilości około 20.000 litrów. 

5. Dostawa oleju opałowego będzie realizowana sukcesywnie w trakcie trwania umowy, zgodnie ze 

zgłaszanym zapotrzebowaniem przez poszczególne jednostki, wobec czego rzeczywista ilość 

zamawianego w okresie realizacji zadania oleju opałowego przez poszczególne jednostki, będzie 

zależna od ich faktycznych potrzeb. 

6. Parametry jakościowe, które musi spełniać dostarczany olej opałowy: 

1) wartość opałowa – min 42,6 MJ/kg, 

2) gęstość w temperaturze 15°C – max 0,860Mg/m³, 

3) lepkość kinematyczna w 20°C – max 6,0mm2/s, 

4) temperatura zapłonu – min. 56ºC, 

5) temperatura płynięcia – max – 20°C 

6) zawartość siarki – max 0,1% masy, 

7) zawartość wody – max 200 mg/kg, 
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8) zawartość stałych ciał obcych – max 24mg/kg, 

9) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacji – max 0,3% masy, 

10) pozostałość po spopieleniu – max 0,01% masy. 

7. Dostawy, o których mowa w pkt 4 będą realizowane w kilku etapach, z uwzględnieniem różnej 

pojemność zbiorników na olej opałowy w poszczególnych obiektach. 

8. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Dostawy mogą być łączone, dla kilku obiektów, jeżeli wyniknie to z zapotrzebowania 

poszczególnych jednostek. 

2) Jednorazowo może zostać zamówiona dostawa oleju opałowego w ilości  

nie mniejszej niż 2.000 litrów 

3) Pojemności zbiorników w poszczególnych budynkach: 

a) Zespół Szkół Publicznych w Kaletach (10.000 l + 3.500 l = 13.500 l), 

b) Zespół Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku (4x2.000 l = 8.000 l), 

c) Miejski Dom Kultury w Kaletach (5x1.500 l = 7.500 l). 

4) Każda jednostka zamawia olej opałowy niezależnie u Wykonawcy, który realizuje dostawy 

zgodnie z tym zamówieniem. 

5) Kontakt z poszczególnymi jednostkami w celu uzyskania dodatkowych informacji dostępny na 

stronie internetowej Miasta Kalety www.kalety.pl   

6) Dostarczona ilość paliwa fakturowana będzie w temperaturze 15ºC. 

7) Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy zgodnie z zamówieniem telefonicznym, 

 elektronicznym lub za pośrednictwem faxu złożonym przez dyrektorów poszczególnej 

jednostki organizacyjnej. 

8) Wykonawca zobowiązany będzie: 

a) co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z jednostką zamawiającą, termin 

dostawy, 

b) dostarczyć zamawianą ilość oleju opałowego w terminie maksymalnie do 2 dni od dnia 

złożenia zamówienia, 

9) Ilość dostarczonego oleju opałowego musi być potwierdzona przez jednostkę, do której olej 

jest dostarczany. 

10) Każdorazowo do faktury za olej opałowy Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć: 

a) świadectwo jakości potwierdzające zgodność z normą PN-C-96024 dla oleju opałowego 

oraz spełnianie wymagań jakościowych dla paliw płynnych zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 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 2016 r., poz. 2008), wystawione przez 

producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, 

b) cennik oleju opałowego na dzień dostawy (wydruk ze strony internetowej producenta 

paliw). 

11) Osoby zamawiające dostawę oleju opałowego są upoważnione do składania oświadczeń  

o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 

grudnia 2008 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 z późn. zm.) każdorazowo przy zakupie oleju 

opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa. 

12) Z uwagi na bardzo niestabilny kurs paliw, cena za 1 litr dostarczonego przez Wykonawcę oleju 

opałowego, będzie obliczana na podstawie ceny producenta obowiązującej w dniu 

dostarczenia oleju opałowego, powiększonej o stałą stawkę marży Wykonawcy podane  

w ofercie wg wzoru: 

1 litr oleju opałowego = (cena ruchoma producenta[zł] × stała marża[%]) + należny 

podatek VAT[%]. 

13) Zaoferowana marża w ofercie nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

14) Marża może być zarówno dodatnia jak i ujemna. 

15) Termin płatności poszczególnych faktur wynosi minimum 21 dni od daty doręczenia faktury 

przez Wykonawcę.  

9. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia oraz podanej ceny ofertowej dostarczy na własny 

koszt i ryzyko każdą zamówioną przez poszczególne jednostki organizacyjne partię oleju 

opałowego do właściwych kotłowni, o których mowa w pkt 8 ppkt 3) niniejszego rozdziału. 

http://www.kalety.pl/
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10. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego oleju opałowego, która będzie 

zgodna z wymaganiami opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności przy realizacji zobowiązań 

zawartej Umowy. 

3) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za straty i szkody powstałe w związku  

z realizacją przez Wykonawcę Umowy lub przy okazji jej wykonywania, a będące następstwem 

działania lub zaniechania Wykonawcy, a także osób przez niego upoważnionych do realizacji 

poszczególnych czynności objętych Umową. 

4) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za straty i szkody powstałe w związku  

z dostarczeniem wadliwej partii oleju opałowego, nie spełniającej normy PN-C-96024 dla oleju 

opałowego oraz nie spełniającej wymagań jakościowych dla paliw płynnych zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 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 2016 r., poz. 2008) 

5) Próbki z losowo wybranej partii oleju opałowego mogą być pobierane i przesyłane  przez 

Zamawiającego do specjalistycznego laboratorium w celu zbadania pod kątem zgodności 

jakości oleju opałowego z świadectwem jakości dołączanym każdorazowo do faktury. Badania 

laboratoryjne będą wykonywane na koszt Zamawiającego.  

6) W przypadku negatywnych wyników badań próbek oleju opałowego, tzn. jakość oleju 

opałowego nie będzie zgodna z świadectwem jakości, wyniki badań będą przekraczały 

dopuszczalne normy PN-C-96024  Wykonawca będzie musiał wymienić całą partię wadliwego 

oleju opałowego na własny koszt, pokryć koszty wykonania badań po wykonaniu których 

stwierdzono wadliwość dostarczonej partii oleju opałowego. Wykonawca będzie zobowiązany 

do pokrycia ewentualnych uszkodzeń pieca i instalacji spowodowanych wadliwą partią oleju 

opałowego. 

7) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 

zamówienia norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego poniesie Wykonawca. 

8) Wykonawca winien: 

a) zdobyć wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty, 

b) sprawdzić i zweryfikować materiały oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego  

o ewentualnych błędach lub przeoczeniach; Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych 

roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości SIWZ po upływie terminu zgłaszania 

uwag, 

c) dokonać wizyty miejsc dostaw oleju opałowego i ich otoczeń, w celu oszacowania 

na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka transportu oleju opałowego 

(możliwość dojazdu, rozładunku, średnice i dostępność końcówek do tankowania 

oleju).  

11. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

09 13 51 00-5 Olej opałowy 

12. Wymagania dotyczące gwarancji: 

1) Wykonawca udziela gwarancji jakości na każdą partię dostarczonego oleju opałowego. 

2) W przypadku dostawy wadliwego oleju opałowego, Wykonawca zobowiązany będzie do 

wymiany na własny koszt i ryzyko tej partii oleju w terminie nie później niż do 7 dni od dnia 

złożenia reklamacji. 

Uwaga !!! wymogi opisane w niniejszym rozdziale SIWZ znajdują odniesienie także do  dalszych 

podwykonawców. 

 

 
ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż 01.01.2021r.) do 

dnia 31 grudnia 2021 r. 
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2. Termin realizacji poszczególnych partii dostaw: nie później niż do 2 dni od dnia złożenia 

zamówienia telefonicznie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faxu. 

3. Godziny  dostawy będą uzgadniane indywidualnie z kierownikami jednostek lub osobami 

bezpośrednio składającymi zamówienie. Dostawy będą realizowane wyłącznie w dni robocze tj. od 

poniedziałku do piątku. 

 
ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów 

określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełniać następujące warunki,  
o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

w zakresie obrotu paliwami ciekłymi / opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

powyższego warunku: Wykonawca musi posiadać aktualną koncesja na obrót paliwami 

ciekłymi, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.  

z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.) 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

w zakresie realizacji dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom 

stanowiącym przedmiot zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku: 

Wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanie w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie) dostaw paliw płynnych o wartości nie mniejszej niż 

100.000,00 zł brutto oraz wykazanie, że dostawy  zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, w przypadku rozliczeń za dostawy w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając ich 

wartość na PLN, należy stosować przelicznik zgodny z kursem ustalonym i publikowanym 

przez NBP z dnia zawarcia umowy ze zleceniodawcą; 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:  

w zakresie potencjału ekonomicznego 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku: 

− Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczeniową  od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tzn. działalności 

związanej z obrotem paliwami ciekłymi, w zakresie podstawowym na kwotę nie mniejsza 

niż 100.000,00zł.  

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą bez dokonania jej badania  

i oceny. 

5. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym rozdziale. 

6. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym spółki 

cywilnej) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnienie warunków udziału 

Wykonawcy wykazują łącznie. 
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8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz  

16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych, środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

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

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o których mowa  

w pkt 8. 

 
ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
                           WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA 

 
1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

− aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2  
i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie,  
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa w pkt 1 powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach  

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy Pzp do złożenia w szczególności następujących dokumentów, w zakresie warunków 

udziału w postępowaniu o których mowa Rozdziale V pkt 2 SIWZ: 

 

1) Posiadania kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. W tym zakresie zamawiający wymaga aby 

wykonawca przedstawił: 

− koncesje, zezwolenia, licencji 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; 
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2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia. W tym zakresie zamawiający wymaga aby wykonawca 

przedstawił: 

− wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane 

należycie, w szczególności informację o tym czy dostawy zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia, referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór druku 

wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. W tym zakresie zamawiający wymaga aby wykonawca: 

− złożył na dzień składania ofert kopie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

6. w zakresie spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego: 

− dostarczany olej opałowy musi spełniać parametry jakościowe opisane w Rozdziale III pkt 

6 SIWZ, Wykonawca złoży na dzień składania ofert świadectwo jakości, certyfikat którego 

będzie wynikać że dostarczany olej będzie spełniał parametry jakościowe opisane  

w Rozdziale III pkt 6 SIWZ. 

7. w zakresie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 

Zamawiający nie będzie żądał od wykonawców przedłożenia oświadczeń i dokumentów  

na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy, oprócz oświadczeń, o którym mowa  

w pkt 1 niniejszego rozdziału, składanego przez wykonawcę wraz z ofertą.  

8. dokumenty podmiotów zagranicznych: 

− nie dotyczy. 

9. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub 

kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

10. Inne wymagane dokumenty: 

− Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru formularza 
ofertowego podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy (załącznik 
nr 1 do SIWZ). 

− Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie  
z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). 

 

Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania stawiane przez 

Zamawiającego wraz z ofertą składa: 

− certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdanie z badań 

przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z 

wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia o których mowa w 

Rozdziale III pkt 6 SIWZ.  

ROZDZIAŁ VII. FORMA SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.  
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1. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. 

2. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 6, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. 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. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia 

lub dokumenty. 

6. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

7. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentu niewłaściwie 

poświadczonego (np. nie poświadczenie klauzulą „za zgodność z oryginałem” odpisu lub kopii) 

spowoduje wezwanie przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów. Brak uzupełnienia 

dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzuceniem oferty, a także utratą wadium 

w przypadku okoliczności o których mowa z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

8. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z 

oryginałem kopii wystawionej przez osoby do tego upoważnione.  

9. Uzupełnieniu zgodnie z przepisem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp podlegają wyłącznie dokumenty, o 

których mowa w  art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W tej sytuacji nie podlegają uzupełnieniu inne wymagane 

w SIWZ dokumenty takie jak np.: formularz oferty, dowód wniesienia wadium itp. 

10. Wszelkie inne dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego, a załączone przez Wykonawcę do 

oferty, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 

o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

 
1. Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kaletach,  

ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety  
 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 

pisemnie (na adres: Urząd Miejski w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety) lub za 
pośrednictwem faxu (34) 352-76-35 lub drogą elektroniczną: sekretariat@kalety.pl lub 
tomasz.galios@kalety.pl 

 
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 

określonym w SIWZ. 
 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

mailto:sekretariat@kalety.pl
mailto:tomasz.galios@kalety.pl
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5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata tj. na serwer 
Zamawiającego, przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona. 
 

6. Wyżej wymienione formy porozumiewania się (tj. faksem i przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej) nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw 
składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 
Pzp., ze względu na konieczność zachowania formy tych dokumentów i oświadczeń przewidzianej w 
Rozporządzeniu 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. 2016, poz. 
1126) lub przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku pełnomocnictwa. 
 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 
powyżej, lub dotyczy dzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 
 

8. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu składania wniosku  
o wyjaśnienie treści SIWZ. 
 

9. Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej: bip.kalety.pl 
 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić 
treść SIWZ. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane 
zamieszczone zostaną na stronie internetowej. 
 

11. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli modyfikacja SIWZ będzie prowadzić do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu, lub gdy treść ogłoszenia nie ulega zmianie a niezbędny jest 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 
 

12. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym terminów, jak również pytania 
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu 
ofert. 
 

13. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 
Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 
 

14. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
 

15. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
Tomasz Galios, tel. 34 352 76 48, e-mail: tomasz.galios@kalety.pl 
 

16. Oferty o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej 
na adres Zamawiającego. 
 

17. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty w formie elektronicznej. 
 
ROZDZIAŁ IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.  

Wadium nie jest wymagane. 
 
ROZDZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania 

ofert. 
3. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie. 

http://www.dwikozy.bip.gmina.pl/
mailto:tomasz.galios@kalety.pl
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5. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą, zawiadamiając o tym 
Zamawiającego. 

6. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert, zawiesza bieg terminu związania ofertą do 
czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

 
ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU PRZEKAZYWANIA OFERTY.  
1. Forma oferty.  

1) Ofertę stanowią:  
a) wypełniona oferta przetargowa wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;  

b) Dokumenty i oświadczenia, zgodnie z ROZDZIAŁEM VI SIWZ, 

c) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania innych dokumentów i 

oświadczeń składanych wraz z ofertą, jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z 

dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie 

wskazywać czynności, do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo 

winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 

d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być 

podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców 

występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa, natomiast w przypadku spółki cywilnej 

przez każdego z jej wspólników. 

2) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim, zgodnie z wymogami 
SIWZ oraz ustawy Pzp.  

2. W przypadku rozbieżnego zapisu informacji wyrażonych cyfrowo i słownie, zamawiający jako 
prawidłowe przyjmie zapisy słowne.  

3. Ofertę należy sporządzić za pomocą maszyny do pisania, jako wydruk komputerowy lub inną trwałą i 
czytelną techniką.  

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia.  

5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim. Każdą stronę należy 
ponumerować, miejsca zmian należy parafować przez osobę podpisującą ofertę. Cała oferta powinna 
być zszyta, zbindowana lub złączona trwale w inny sposób. 

6. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający jej 
dekompletację.  

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty do zamawiającego.  
 
8. W przypadku, gdy informacje składane przez wykonawcę w trakcie postępowania stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 
oznaczone klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym 
uczestnikom postępowania.” Informacje te muszą być załączone do oferty w sposób oddzielny, nie 
związany z jawną częścią oferty.  

9. Dokumenty składające się na ofertę, muszą zostać podpisane przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania wykonawcy.  
W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 
określające zakres uprawnień do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo musi zostać 
udzielone przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z dokumentami 
rejestracyjnymi.  
 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, w 
sposób gwarantujący zachowanie poufności do terminu otwarcia ofert. Kopertę zewnętrzną należy 
opisać:  
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MIASTO KALETY 
UL. ŻWIRKI I WIGURY 2 

42-660 KALETY 
OFERTA PRZETARGOWA 

na zadanie: 
,,Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Miasta Kalety”. 

 
Nie otwierać przed dniem 15.12.2020 r. godz. 12.00 

 

11. Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały Wykonawcę (w tym 
konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy 
na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy Zamawiającego 
zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to oferta złożona w postępowaniu przetargowym). 

 
ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  

 
1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2, 

42-660 Kalety,  

2. Oferty należy składać w terminie do dnia 15.12.2020 r. godz.11:50.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd 
Miejski w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, sala posiedzeń.  

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
 

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

6.  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. 
 

7.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej bip.kalety.pl informacje 
dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
 

8. Zmiana i wycofanie oferty.  
1) Wykonawca może przed upływem terminu składa ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę.  
2) Zmiany dokonuje się poprzez złożenie oferty w zmienianym zakresie. Zmieniona oferta musi 

odpowiadać wymogom SIWZ. Koperta, w której składana jest zmieniona oferta musi zostać 
dodatkowo oznaczona dopiskiem „zmiana”. Podczas otwarcia ofert, zmieniona oferta zostanie 
otwarta jako pierwsza spośród ofert złożonych przez wykonawcę.  

3) Wycofania oferty dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu. Wniosek musi być 
podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Do wniosku należy załączyć 
dokumenty, z których wynikać będzie uprawnienie do reprezentowania wykonawcy w tym 
ewentualne pełnomocnictwo.  

4) Wykonawca ma prawo żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert 
pod warunkiem, że wycofywaną ofertę można zidentyfikować na podstawie oznaczenia 
wykonawcy na kopercie, w której jest składana.  
 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 
ROZDZIAŁ XIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Cena oferty jest ceną za dostawę na własny koszt i ryzyko Wykonawcy oleju opałowego.  

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 

wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. 
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3. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do poniesienia dla prawidłowego 

zrealizowania przedmiotu zamówienia, również koszty nie wymienione w dokumentach, których 

poniesienie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w 

tym: 

− koszty zakupu, 

− koszty załadunku,  

− koszty transportu do poszczególnych obiektów,  

− koszty wyładunku,  

− koszty ubezpieczenia, 

− VAT, akcyzę, opłaty celne, 

− wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

4. W celu porównania ofert należy przyjąć za podstawę do określenia ceny jednostkowej cenę 

producenta paliw obowiązującą na dzień  7 grudnia 2020 r. publikowaną na stronach internetowych 

producenta, do której należy określić własną marżę (marża może być zarówno ujemna jak i 

dodatnia). 

5. Cenę oferty należy obliczyć stosując cenę jednostkowa, o których mowa pkt 4 z dokładnością do 

dwóch  miejsc po przecinku, wg wzoru: 

Cena oferty = (cena jednostkowa producenta oleju opałowego [zł/litr] netto obowiązująca 

na dzień 7 grudnia 2020 r. × stała marża[%]) × 75.000 litrów + podatek VAT[%] 

6. Cena może być tylko jedna, za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 

cen. 

7. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

8. Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku przy czym końcówkę poniżej 0,005 grosza 

należy pominąć, a końcówkę 0,005 grosza i wyższą należy zaokrąglić do 0,01 grosza. 

9. Cenę obliczoną zgodnie z zapisami pkt 5 należy wpisać do formularza ofertowego. 

 
ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
                          WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
                          OCENY OFERT. 

 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium: 
 

Kryterium oceny Waga 

CENA (C) 100%  

 
Nazwa kryterium: cena (C) 
 
  najniższa oferowana cena brutto        
Cena (C) = ------------------------------------------------------- * 100  
  cena ofertowa brutto badanej oferty 
 
3.  Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryterium 

 wynosi 100, uzyska ją oferta o najniższej cenie brutto. Pozostałym ofertom, wypełniającym 
wymagania  kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 
 

4. Za najkorzystniejszą uznana będzie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów po ocenie 
według powyższego kryterium. 

 
5. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i oceny ofert Zamawiający będzie stosował 

wyłącznie kryterium określone w niniejszej SIWZ. 
 
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
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ROZDZIAŁ XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
                        WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
                         PUBLICZNEGO. 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ. 
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub 

więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający 
zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o 
zamówienie publiczne. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 3 musi być zawarta, co najmniej na czas obowiązywania umowy o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp. umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej, 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej, 
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie, 
5) podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp., 
b) zgodnie z treścią art. 140 ustawy Pzp. w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ. 
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych w art. 

92 ustawy Pzp. 
7. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi 

termin i miejsce zawarcia umowy. 
8. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, zawarcie umowy następuje w terminie i na zasadach 
określonych w art. 94 ustawy Pzp. 

9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny. chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

10. Poza przypadkami określonymi w Umowie zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących 

okolicznościach : 

1) zaistnienie, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego 

warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: 

− o charakterze niezależnym od stron, 

− którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,  

− którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec, 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar 

i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe 

załamanie warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

promieniowanie lub skażenia. 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia. 

3) powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 

będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 

4) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 

organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 

zawarcia umowy – zmianie mogą ulec termin realizacji umowy; 

5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 

prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 
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skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w 

szczególności terminu realizacji zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

 
ROZDZIAŁ XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
                             TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi 

załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
ROZDZIAŁ XVIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART.  
                            67 UST. 1 PKT 6 i 7 
 

Rzeczywista ilość zamawianego w okresie realizacji zadania oleju opałowego przez poszczególne 
jednostki, będzie zależna od ich faktycznych potrzeb, dlatego Zamawiający przewiduje udzielenia 
zamówień uzupełniających w przypadku większego zapotrzebowania na olej opałowy niż 
założenia szacunkowe w Rozdziale III SIWZ.  
 

ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJĘ O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ  
                            KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.  
 

Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które Wykonawca winien wykonać siłami 
własnymi. 

 
ROZDZIAŁ XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.  
 

Wykonawcom a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy. 

 

ROZDZIAŁ XXI. KLAUZULA INFORMACYJNA I OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZKIEM   

                              INFORMACYJNYM WYNIKAJĄCYM Z RODO. 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 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”, Zamawiający informuje, że:  

− administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Kalety, z siedzibą:  

ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety; 

− kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@kalety.pl; 

− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

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”;   
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− 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 osobowych1; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   

- 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. 

 

2. Zamawiający wprowadza w formularzu oferty oświadczenie Wykonawcy następującej treści: 

 

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

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 UWAGA! 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 (w takim przypadku należy usunąć 

treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na 

potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny, 

wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane 

te bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 

zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. 

 
ROZDZIAŁ XXII. POZOSTAŁE INFORMACJE I POSTANOWIENIA.  

 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

4. Adresy poczty elektronicznej osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcami znajdują się  
w rozdziale IX niniejszej specyfikacji.  

 
1 Wyjaśnienie: 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. 
2 Wyjaśnienie: 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. 
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5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych 
polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  

6. W przypadku przedkładania przez Wykonawcę dokumentów zawierających informacje podane  
w walucie innej niż PLN, Zamawiający w stosownych przypadkach dokona ich przeliczenia na PLN na 
podstawie średniego kursu walut podanego przez NBP (Tabela A) z dnia ukazania się ogłoszenia o 
niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

8. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Prawa zamówień 
publicznych.  

9. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93.  

10. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 

ROZDZIAŁ XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

1) Druk – Oferta przetargowa                                                                                               załącznik Nr 1 

2) Druk – Oświadczenie Wykonawcy                                                                                   załącznik Nr 2 

3) Druk – Oświadczenie Wykonawcy                                                                                   załącznik Nr 3 

4) Druk – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej                                          załącznik Nr 4 

5) Druk – Wykaz dostaw                                                                                                       załącznik Nr 5 

6) Druk – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy  
                niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia                                    załącznik Nr 6 

7) Projekt umowy                                                                                                                  załącznik Nr 7 

 
Kalety, dnia 04 grudnia 2020 roku 
 
 
                                                                                                             ZATWIERDZIŁ: 

        Burmistrz Miasta Kalety 

 

        mgr Klaudiusz Kandzia 


