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Rozdział I 

Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi 

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22 

12-114 Rozogi 

NIP: 745-184-76-18 

REGON: 366025338 

Tel. : 89 722 60 97 

e-mail: cuw@cuw-rozogi.pl 

Rozdział II 

Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, tj. w trybie przetargu 

nieograniczonego na mocy art. 10 ust. 1 oraz art. 39 i 40 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości nieprzekraczającej, wyrażonej                

w złotych, równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art.11 ust 8 ustawy Pzp – dostawa. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych, 

 Strona internetowa : http://cuwrozogi.bipstrona.pl 

 Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

 

Rozdział III 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest : „ Dostawa oleju opałowego do placówek 

oświatowych na terenie Gminy Rozogi”. 

2. Wspólny słownik zamówień CPV: 09135100-5 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy oleju opałowego zgodnie                       

z normą PN-C-99024:2011 do placówek oświatowych na terenie Gminy Rozogi 

w przewidywanej ilości szacunkowej około 105.000 litrów. Szacunkowa ilość oleju może 

ulec  w zależności od potrzeb placówek oświatowych/płatników. W okresie trwania 

umowy Wykonawca  sprzedaje Zamawiającemu olej opałowy i dostarcza go własnym 

transportem do wskazanej szkoły w terminie 24 godzin od daty złożenia zamówienia lub 

w innym terminie czasowym uzgodnionym z Zamawiającym.  Załadunek, transport             

i rozładunek oleju opałowego zawarty jest w cenie oferty. Zamówienia Zamawiający 

http://cuwrozogi.bipstrona.pl/
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składa bezpośrednio drogą telefoniczną lub elektroniczną pod wskazany przez 

Wykonawcę numer telefonu / adres poczty elektronicznej. 

Dostawa oleju opałowego będzie realizowana do zbiorników kotłowni olejowych placówek 

oświatowych na terenie Gminy Rozogi:  

1) Budynku Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Rozogach, ul. Rynek13,  

12-114 Rozogi 

2) Budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrowach, Dąbrowy 238,  

12-114 Rozogi 

3) Budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Klonie, Klon 96, 12-114 Rozogi  

 

Dostawa zamówienia powinna odbyć się w ilości litrów dostosowanych                               

do rzeczywistej temperatury powietrza w trakcie realizacji zamówienia. 

 

Rozdział IV 

Termin wykonania zamówienia 

 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do 

 31.12. 2020 r. 

 

 

Rozdział V 

Warunki udziału w postępowaniu 

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

                 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualne      

zezwolenie lub licencje wydane przez właściwe organy na prowadzenie działalności  

w zakresie przedmiotu zamówienia. 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

             Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, iż posiada   

             aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej           

             działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

c) Zdolności technicznej lub zawodowej 

     Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże i udokumentuje 

wykonanie prawidłowo trzech dostaw o zakresie zbliżonym do przedmiotu 

zamówienia w ilości  min. 24.000 litrów każda dostawa, w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie. 

      Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie    

dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/ NIE  

SPEŁNIA. 
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2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp). 

3. Jeżeli  jest  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  lub   spełniają  warunki     udziału  

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

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

oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp). 

 

Rozdział VI 

Podstawy wykluczenia 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców  

              w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje fakultatywne wykluczenie Wykonawcy  

a) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp., 

b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania                         

o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ust. 12 ustawy Pzp.) 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 

16 - 20 i ust. 5 pkt. 1 i 8 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 przedmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się                      

o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

 

Rozdział VII 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

1. Wykaz oświadczeń, które należy złożyć wraz z ofertą w celu wstępnego 

potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu: 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  



 - 5 - 

w postępowaniu, zgodne z załączonymi do SIWZ wzorami – załącznik nr 2  

i  załącznik nr 3. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają 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 w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp , przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o treści zgodnej z załączonym wzorem – załącznik nr 4 do SIWZ. 

Wraz   ze   złożeniem   oświadczenia,   Wykonawca  może   przedstawić    dowody,  

że    powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do    zakłócenia    konkurencji  

w   postępowaniu   o   udzielenie   zamówienia. 

4. Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3 nie należy składać wraz z ofertą. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powyższy 

dokument składa każdy z partnerów konsorcjum / członków spółki cywilnej 

oddzielnie, w imieniu swojej firmy. 

6. Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia, 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym  niż 5 dni – aktualnych 

na dzień złożenia następujących dokumentów i oświadczeń, potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 Pzp: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu                   

o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

b) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt. 13,14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, 

w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia, 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym  niż 5 dni – aktualnych 

na dzień złożenia następujących dokumentów i oświadczeń, potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 Pzp. 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu, dotyczących: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

aktualne zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności w zakresie 

przedmiotu zamówienia wydane przez właściwe organy; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

 aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  
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3) zdolności technicznej lub zawodowej,  

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

wykaz dostaw wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy  zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  

są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte 

wykonanie świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, o treści zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym – 

załącznik nr 5 do SIWZ „Wykaz dostaw”. Warunek ten ma spełniać 

samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów lub 

samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia – 

doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się.  

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio  do właściwego podmiotu,  

na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty 

w tym zakresie. 

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go      

z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów               

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

9. Zamawiający, ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne, zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie 

przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz bada, czy nie 

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

ust.1 pkt. 12 - 23 i ust. 5 pkt. 1 – 8 ustawy Pzp. 

a) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy do realizacji, których  

te zdolności są wymagane; 
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b) Jeżeli zdolności techniczne, zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca,  

w terminie określonym przez Zamawiającego: 

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, 

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne, zawodowe, sytuację finansową lub ekonomiczną. 

    10.  W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać 

dokumentów, które określają w szczególności: 

      -   zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

      - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy        

wykonaniu zamówienia publicznego, 

      - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego 

      - czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu                     

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

11. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22 a ustawy Pzp, Zamawiający żąda, aby Wykonawca do oferty 

dołączył oświadczenie dotyczące podmiotów, na zasoby których powołuje się  

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz  

w rozdz. VII ust.1 SIWZ. 

12. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że podmiot 

udostępniający zasoby nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

      13.  Wykonawcy składają ofertę wspólną: 

    a)  ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia    

umowy, 

    b)  pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wynikać z umowy lub innej czynności    

prawnej,  

    c) pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej  

 za zgodność z oryginałem przez notariusza,  

 d)  pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania  

     i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję , itp. 

    e)  wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę 

wspólną    i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt. 1 - 4. 

       14. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 

     1) o których mowa w rozdziale VII ust. 6 pkt. a, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
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Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

     2) o których mowa w rozdz. VII ust. 6 pkt. b, składa informację z odpowiedniego 

rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 

wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 

ust.1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp. Dokument powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

15. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  

       ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa 

powyżej, zastępuje się dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę  

       lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby 

z zastrzeżeniem terminów, o których mowa powyżej. 

16. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1. 

niniejszego rozdziału, 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 będą 

niekompletne, będą zawierały błędy lub budziły wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości,  Zamawiający  wezwie  do ich złożenia, uzupełnienia lub  poprawienia  

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

Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby uniemożliwienie 

postępowania. 

Rozdział VIII: 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający,  

w sytuacjach określonych w art. 10c – 10e, przewiduje inny sposób 

porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. Wszelkie zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 

oświadczeń dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również  

w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o których mowa w art. 26 ust. 3 

ustawy PZP) dla których Pracodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać 

się numerem sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Centrum Usług Wspólnych 

Gminy Rozogi, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi. 

4. Zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną 

winny być kierowane na adres:cuw@cuw-rozogi.pl 
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5. Wszelkie zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie elektronicznej 

wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania. 

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

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie 

terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający 

zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o którym mowa w pkt. 7 niniejszego rozdziału. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami, 

jest: 

-  w kwestiach formalnych – Beata Kubeł, tel. : 89 722 – 60 – 97 wew. 3 

-  w kwestiach merytorycznych – Izabela Kaczmarczyk tel.: 89 722 – 60 – 97  wew. 5 

    12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają                      

na   jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi 

do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. 

 

Rozdział IX 

Wymagania dotyczące WADIUM 

 

   Nie dotyczy 

 

Rozdział X 

Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp.) 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym że Zamawiający może 

tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się              

do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 

nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

Rozdział XI 

Opis sposobu przygotowania ofert 

 

 

1. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z treścią „Formularza ofertowego”, stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 
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2. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami oraz 

wszystkimi wymaganymi dokumentami, zostaną sporządzone przez Wykonawcę zgodnie  

z treścią postanowień niniejszej specyfikacji. 

3. Do oferty należy dołączyć oprócz oświadczeń wskazanych w rozdz. VII pkt.1  SIWZ inne 

wymagane dokumenty: 

    1) Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność  

     z oryginałem przez notariusza dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie lub 

podmiotów w imieniu których pełnomocnicy nie wymienieni w dokumentach rejestrowych 

firmy składają oferty; 

    2) Wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone podwykonawcom niebędącym 

podmiotami, na których zasoby powołuje się Wykonawca – załącznik nr 6 do SIWZ. 

    3)  Zaakceptowany podpisem projekt umowy  – załącznik nr 7 do SIWZ. 

4. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki, zawierającą 

jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

5. Oferta będzie napisana w języku polskim, na komputerze lub ręcznie długopisem lub 

nieścieralnym atramentem.  

6. Zamawiający żąda złożenia dokumentów w oryginale lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem (każda strona) przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika. 

7. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony 

w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz  z tłumaczeniem na język polski. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod 

uwagę. 

8. Załączniki, dla których zostały określone wzory, muszą być podpisane przez Wykonawcę 

lub pełnomocnika. 

9. Formę złożenia dokumentów załączonych do oferty określa § 14 Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 

1126 z późn. zm.). 

10. Dokumenty niewymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez Zamawiającego 

rozpatrywane. 

11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz trwale spięte, w taki 

sposób, aby uniemożliwić samoistną de kompletację oferty (np. bindowana, zszyta). 

12. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca,      

w których Wykonawca naniósł zmiany, będą podpisane przez Wykonawcę lub   

pełnomocnika. 

13. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika  

ono z dokumentów załączonych do oferty. 

14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż  

w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

15. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie 

budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien 

zastrzec, że nie mogą być udostępniane. 

16. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert,                 

że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji                         
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(Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, z późn. zm.). Wykonawca powinien więc wykazać,                               

iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter 

techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz 

Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich 

poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

17. Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące 

tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2019 poz. 1010 z późn. zm.)” – 

zaleca się, aby były trwałe, oddzielnie spięte. 

18. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach  

i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie,  

że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu  

do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień. 

19. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na 

takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

20. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego            

na adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22,  

    12-114 Rozogi, posiadającej oznaczenia: „Dostawa oleju opałowego do placówek 

oświatowych na terenie Gminy Rozogi w roku 2020”. 

21. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w ust. 20,  

Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie 

oferty, w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do: 

      Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22,  

     12-114 Rozogi. 

22. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

23. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak  

w ust. 20 oraz dodatkowo podpisane „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

24. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 

składania ofert. 

25. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

 

Rozdział XII 

Miejsce oraz termin składania 

 

1. Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej – za pośrednictwem operatora 

pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem poczty, 

posłańca na adres: , 
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Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi  

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22,  

12-114 Rozogi 

2. Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2019 r. o godz. 13.00 

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data  

i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysyłania przesyłką 

pocztową czy kurierską. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w Sali Narad  Urzędu Gminy Rozogi w dniu 22.11.2019 r. 

 o godz. 13.15 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej (URL) 

http://cuwrozogi.bipstrona.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. 

 

Rozdział XIII 

Opis sposobu obliczania ceny 

 

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na załączonym Formularzu oferty, 

zgodnie z treścią niniejszej Specyfikacji. 

2. Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu   

po przecinku np. 4,375 = 4,38. 

3. Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy  

i nie będzie podlegała zmianie, poza przypadkiem zmiany podatku od towarów i usług 

VAT oraz zmianie ceny producenta w dniu złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 

4. Stała marża / upust cenowy, podana w formularzu ofertowym będzie wartością 

niezmienną w czasie trwania umowy. 

5. Cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot 

zamówienia. 

6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty 

podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN  

wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

8. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 

9. Cena oferta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, zgodnie                 

z opisem przedmiotu zamówienia. 

10. W cenie oferty przedłożonej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne 

należności, płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia 

postępowania. 

11. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowane przez niego stawki 

podatku VAT niezgodnej obowiązującymi przepisami. 

 

http://cuwrozogi.bipstrona.pl/
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Rozdział XIV 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował trzema poniższymi 

kryteriami przypisując im wagę procentową. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie 

następujących kryteriów: 

 

Lp Kryterium Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1. Cena brutto za jeden litr oleju opałowego 

Liczba punktów = Cn  / Cb x 60 

Gdzie: 

- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert 

nie odrzuconych 

- Cb – cena oferty badanej 

- 60 wskaźnik stały 

 

 

 

60% 

 

 

 

60 pkt. 

2. Marża / upust – Wykonawca, który zaproponuje 

dla Zamawiającego najwyższą marże / upust 

wśród złożonych ofert otrzyma 35 pkt., natomiast 

Wykonawca, który zaproponuje niższą wartość 

otrzyma 0 pkt.  

 

 

35% 

 

 

 

35 pkt. 

3.  Termin Płatności faktury 

Liczba punktów = t.p.f.o.b./n.t.p.f.z.o. x 5 

Gdzie: 

- t.p.f.o.b. – termin płatności faktury w ofercie 

badanej 

- n.t.p.f.z.o. – najdłuższy termin płatności z ofert 

nie odrzuconych 

- 5 wskaźnik stały 

Termin płatności 30 dni, wykonawca otrzyma 

najwyższą ilość punktów – 5 pkt. 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

5 pkt. 

 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt. 

1. Łączna ilość punktów, które oferta może otrzymać, odpowiada sumie punktów 

uzyskanych w poszczególnych kryteriach. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów 

oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną  

(art. 91 ust. 4 ustawy z zastrzeżeniem ust. 6 ustawy PZP). 
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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. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców podając informacje 

zgodnie z art. 92 ust.1 i 1a ustawy Pzp. 

2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według projektu, stanowiącego załącznik 

nr 7 do SIWZ. 

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 

1) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 

2) w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, 

3) przed upływem ww. terminów w przypadkach omówionych w art. 94 ust.  

2 pkt. 1 lit. a oraz art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać            

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy konsorcjum. 

6. Zawarcie umowy nastąpi wg projektu Zamawiającego. 

7. Postanowienia ustalone we projekcie umowy nie podlegają negocjacjom. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich 

ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 

ust.1 ustawy PZP. 

 

Rozdział XVI 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia ubezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział XVII 

Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 

sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

 

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ i zawiera istotne dla zamawiającego 

postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy, które mogą być 

zmienione w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy na następujących warunkach w zakresie: 

1) Cena 1 litra oleju opałowego podana w ofercie może ulec zmianie w trakcie realizacji 
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przedmiotu zamówienia tylko w przypadku zmiany ceny oleju opałowego 

wprowadzonej przez producenta na dzień realizacji dostawy. W takim przypadku cena 

dostawy zmieni się o różnicę między ceną producenta obowiązującą w dniu złożenia 

oferty opublikowanej na jego stronie internetowej. 

2) Cena 1 litra oleju opałowego podana w ofercie może ulec zmianie w przypadku gdy 

potrzeba zmiany będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa. 

 

Rozdział XVIII 

Kary umowne, odstąpienie od umowy 

1. W razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad termin 

określony w § 2 ust.2 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną                         

w wysokości 0,1% ceny brutto dostarczonego z opóźnieniem przedmiotu umowy za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 2 dni i 0,2 % 

ceny brutto za każdy następny dzień opóźnienia. 

2. Jeżeli opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 30 dni i nastąpi z winy 

Wykonawcy, po bezskutecznym wezwaniu Zamawiający może odstąpić od zawartej 

umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 5 % ceny brutto przedmiotu umowy        

(§ 4 ust. 1 umowy). 

3. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadkach 

przewidzianych we właściwych przepisach prawa lub w niniejszej umowie. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

2) otwarcia likwidacji Wykonawcy, 

3) zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) niewywiązywania się przez Wykonawcę z realizacji przedmiotu umowy, pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli 

Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego 

wezwania, w terminie jednego miesiąca od upływu terminu zapłaty rachunku, 

określonego w niniejszej umowie. 

6. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej umowie, może zostać 

wykonane w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej 

odstąpienie.  

7. Odstąpienie od umowy z jakiejkolwiek przyczyny przez którąkolwiek ze Stron winno 

być złożone na piśmie i nie powoduje skutków wstecz od dnia odstąpienia.  

W szczególności pozostają w mocy zobowiązania Stron z tytułu gwarancji, kar 

umownych i prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. 

8. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do jej zapłaty. 

9. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Stronie uprawnionej przysługuje 

roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 
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Rozdział XIX 

Klauzula informacyjna RODO 

 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1.Administratorem danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego będzie Centrum Usług Wspólnych w Rozogach reprezentowane 

przez Dyrektora z siedzibą, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22,  12-114 Rozogi,                        

e-mail: cuw@cuw-rozogi.pl , tel. 89 722- 60- 97. 

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania               

z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych można się 

kontaktować poprzez e-mail: inspektor@cuw-rozogi.pl. 

3. Dane Wykonawcy będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest zgoda Wykonawcy 

wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa: 

a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1986 z późn. zm.),  

b) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu                      

o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126), 

c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217               

ze zm.). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 

1) Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co           

do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.  

2) Ograniczenie dostępu do danych których mowa wyżej może wystąpić jedynie                   

w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie              

z art. 8 ust 4 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

3) Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem                

o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Centrum Usług Wspólnych 

zawarło umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie 

systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres 

przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości 

zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia 

technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania 

poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych 

osobowych.  

5. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane  mogą 

być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie  

4 pkt. 2).; 

6. Dane Wykonawcy pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania                            

o udzielenie zamówienia. 

mailto:cuw@cuw-rozogi.pl
mailto:Inspektor@cuw-rozogi.pl
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7. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych w sytuacji gdy przetwarzanie 

danych nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;  

 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej;   

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą 

wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

9. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne 

nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. 

Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich 

podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U 2018 r. poz. 

1986 ze zm.) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności                           

na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakie może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126 ze zm.). 

                

Rozdział XX 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, 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 Pzp. 

2. Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp, wobec czynności podjętych przez Zamawiającego  

w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, 

do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa 

Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej reguluje dział VI ustawy – 

Prawo zamówień publicznych art. 179 - 198 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  

z późn. zm.). 

 

Rozdział XXI 

Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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Rozdział XXII 

Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

Rozdział XXIII 

Informacje o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art.67 ust. 1 pkt. 6 i 7 

lub art.134 ust. 6 pkt. 3, jeśli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

 

Zamawiający  przewiduje i dopuszcza możliwość udzielenia  zamówień uzupełniających                

w stosunku do zamówienia podstawowego. 

 

Rozdział XXIV 

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli 

Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie 

 

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

 

 

Rozdział XXV 

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego 

 

1.Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia i informacje: cuw@cuw-rozogi.pl 

2.Strona internetowa Zamawiającego http://cuwrozogi.bipstrona.pl 

 

Rozdział XXVI 

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 

obcych 

 

1. Zmawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne  

w walutach obcych. 

2. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich. 

 

Rozdział XXVII 

Aukcja elektroniczna 

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

 

 

 

 

mailto:cuw@cuw-rozogi.pl
http://cuwrozogi.bipstrona.pl/
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Rozdział XXVIII 

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający  

przewiduje ich zwrot 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział XXIX 

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

 

Nie dotyczy 

 

Rozdział XXX 

Wymagania, o których mowa w art.29 ust. 4 ustawy Pzp 

 

Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań stawianych w art.  

29 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

Rozdział XXXI 

Informację o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 

ustawy Pzp 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – jeżeli 

dotyczy. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia – jeżeli dotyczy. 

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – jeżeli dotyczy. 

 

 

Rozdział XXXII 

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dokonać jej zmiany, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu do zaakceptowania projektu tej umowy, przy czym podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana taka dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 

w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie niniejszego zamówienia. 
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3. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu 

oświadczeń podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców 

potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą  

(i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami). 

 

 

. 

Rozdział XXXIII 

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust.2a ustawy Pzp 

 

Zamawiający nie przewiduje skorzystania z uprawnień wynikających z art. 91 ust. 2a ustawy 

Pzp 

 

Rozdział XXXIV 

Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 

ustawy Pzp 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych 

lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust.2 

ustawy Pzp. 

 

Rozdział XXXV 

Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną 

liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, 

oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części 

zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty 

w większej niż maksymalna liczbie części 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych/ udzielania zamówienia 

w częściach. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia                             

z postępowania 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału  

w postępowaniu 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw 

Załącznik nr 6 – Wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone podwykonawcom 

niebędącym podmiotami, na których zasoby powołuje się wykonawca                        

Załącznik nr 7 – Projekt umowy 

 

 

 


