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1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Zamawiający: Gmina Bałtów 
Bałtów 32 
27-423 Bałtów 
e-mail: gmina@gminabaltow.pl 
strona internetowa: http://www.gminabaltow.pl/ 
Telefon: (41) 264 10 08

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 
(Dz.U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie 
przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy. 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Tytuł zadania: Zakup i dostawa oleju napędowego B-0 dla pojazdów Gminy Bałtów. 

1)  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego B-0 bez 
dodatku biokomponentów, do zbiornika na olej napędowy znajdującego się w 
miejscowości Skarbka Dolna 41 w ilości maksymalnej 40m3.  

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości oleju 
napędowego w zależności od bieżących potrzeb, z prawem obniżenia wartości 
umowy, bez prawa Wykonawcy do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu. Minimalna 
ilość oleju napędowego wyniesie 20m3.  

3) Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom zgodnym z charakterystyką 
jakościową wymaganą Polską Normą ON /PN-EN 590+A1:2017-06/Ap2:2018-09, tj. 
być przeznaczony do stosowania w silnikach typu samochodowego o zapłonie 
samoczynnym (Diesla). 

4) Olej musi być produktem oryginalnym, tzn. winien być wytwarzany przez producenta 
będącego właścicielem receptury oraz symbolu, nazwy i znaku towarowego 
stosowanego do jego oznaczenia.  

5) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zła jakość oleju napędowego była przyczyną awarii 
lub zniszczenia części lub urządzeń pojazdu - Wykonawca zobowiązany będzie do 
pokrycia strat, jakie z tego tytułu poniesie Zamawiający. W takim przypadku 
przeprowadzona zostanie następująca procedura: Zamawiający pobierze  z pojazdu 
lub sprzętu próbki paliwa do badania w obecności przedstawiciela Wykonawcy, 
zobowiązanego do niezwłocznego stawienia się na miejsce poboru próbek po 
uprzednim telefonicznym lub pisemnym powiadomieniu o poborze. Pobrane próbki 
zostaną zabezpieczone w sposób uzgodniony przez strony (zaplombowane, 
zabezpieczone taśmą z podpisami  i pieczątkami stron, itp.), a następnie w sposób 
uzgodniony przez strony przesłane lub przewiezione do laboratorium w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni robocze od dnia ich pobrania. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy 
nie pojawi się na miejscu poboru próbek, uzna się, że Wykonawca wyraża zgodę na 
pobór próbek bez jego obecności i tym samym, że nie kwestionuje prawidłowości ich 
poboru oraz nie kwestionuje identyczności materiału oddanego do badania, z tym 
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który został pobrany.  W przypadku gdy wyniki badań wykażą, że olej napędowy nie 
spełnia wymagań określonych przepisami prawa koszty ich wykonania obciążą 
Wykonawcę, w przeciwnym wypadku koszty poniesie Zamawiający. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzone, że olej napędowy nie spełnia wymagań określonych przepisami 
prawa Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia strat, jakie Zamawiający poniósł 
z tytułu awarii lub zniszczenia części, urządzeń, na co Zamawiający przedstawi 
odpowiednie kserokopie dowodów księgowych. W celu potwierdzenia dostarczania 
przez Wykonawcę odpowiedniej jakości paliwa do pojazdów i sprzętu 
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo w każdym czasie trwania umowy  
w obecności przedstawiciela Wykonawcy dokonać poboru próbek oleju napędowego.  

6) Olej napędowy musi charakteryzować się następującymi parametrami 
fizykochemicznymi:  
a) gęstość w temperaturze 15OC (820,0:845)  
b) temperatura zapłonu nie niższa niż 55OC,  
c) lepkość w temperaturze 40OC (2,000; 4,500) mm2/s,  

7) Miejsce dostaw: plac przy budynku referatu gospodarki komunalnej- Skarbka Dolna 
41, 27-423 Bałtów - dostawy sukcesywne.  

8) Warunki dostawy: zbiornik dwupłaszczowy mieszczący jednorazowo 5 000l oleju 
napędowego, Skarbka Dolna 41, gm.Bałtów.  

9) Wykonawca zobowiązany jest:  
a) dostarczać sukcesywnie każdą zamawianą partię towaru miejscowości Skarbka 

Dolna 41, na własny koszt, od chwili złożenia zamówienia przez zamawiającego 
w formie pisemnej, faksem lub telefonicznie,  

b) zapewnić taki transport przedmiotu zamówienia, jaki jest wymagany, aby nie 
dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do 
miejsca dostawy,  

c) podstawą do wystawienia faktury VAT będzie obustronne podpisany 
bezusterkowy protokół zdawczo - odbiorczy,  

d) Wykonawca realizował będzie dostawy autocysternami spełniającymi wymagania 
przepisów o transporcie materiałów niebezpiecznych, przepisów w zakresie 
ochrony środowiska oraz zapewni odpowiedni stan techniczny urządzeń przy 
tankowaniu zbiorników w celu zapewnienia warunków ekologicznych.  

10) Inne ustalenia:  
a) zamawiający przewiduje, że jednorazowo będzie zamawiane ok.4 000 litrów oleju 

napędowego,  
b) dostawy oleju napędowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,  
c) dostawy oleju napędowego realizowane będą w godzinach od 7.00 do 15.00,  
d) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju napędowego środkami 

transportu do tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w legalizowane 
urządzenia pomiarowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania  
świadectwa legalizacji urządzeń pomiarowych,  

e) zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania faktur VAT w formie 
elektronicznej na adres e-mail podany w SIWZ,  

f) każda dostawa potwierdzona będzie protokołem dostawy lub dokumentem WZ, 
który będzie określał: datę dostawy, ilość dostarczonego oleju napędowego oraz 
świadectwo jakości dostawy potwierdzające zgodność z odpowiednią normą. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania próbek oleju napędowego 
pobranych bezpośrednio z autocysterny Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi   
w tym zakresie przepisami,  
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9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawierać  
     umowy  ramowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

10) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

11) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 
      jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień, 

11.1.) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 
          67 ust. 1 pkt. 6 PZP 

12) Zamawiający nie zastosował przed wszczęciem postępowania o udzielenie niniejszego  
        zamówienia publicznego dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Pzp.   

13) Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kod CPV 

09134100-8   Olej napędowy.  

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 
31.12.2022r.  
 
5. Określenie warunków udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:  

5.1. nie podlegają wykluczeniu,  

5.1.1. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który podlega 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp,  

5.1.2. ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę jeżeli zajdą okoliczności, 
o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,  

5.1.3. ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

5.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:  

5.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:   

- posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 
  obrotu paliwami ciekłymi, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
   energetyczne (Dz. U. z 2020r. poz.833 ze zm.).  

5.2.2.sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.  

5.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.  
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Ocena  spełnienia  warunków  udziału  w postępowaniu  przez  Wykonawców zostanie  
dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń   
i dokumentów, jakich żąda  Zamawiający  i  zostanie  dokonana  na  podstawie  treści  tych  
dokumentów  według  formuły „spełnia/nie spełnia”.  

5.3. Wykonawca, w myśl art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, może polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 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. Zobowiązanie powinno określać:   
 
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego,  
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
 czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.  

 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 
      udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.  

6.1. Dokumenty składane wraz z ofertą:  

1)   wypełniony i podpisany formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ,  

2) oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  i  nie  podleganiu  wykluczeniu    
     z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 
     do SIWZ.  

3) pełnomocnictwo  złożone  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej za  zgodność 
    z oryginałem ( jeżeli dotyczy):    

a) w  przypadku  podpisania  oferty  przez  osoby  nie  wymienione  w  odpisie  z  właściwego 
     rejestru  - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy,  

b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie  - pełnomocnictwo do 
     reprezentowania  ich  w  postępowaniu  i  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania    
     w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

4) Zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  do  oddania  Wykonawcy  do  dyspozycji 
      niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).  

5) W  terminie 3  dni od  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  zamawiającego  informacji 
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24  ust.  1  pkt.  23  ustawy  Pzp – wg  wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do SIWZ.  
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 6.2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, od Wykonawcy, którego 
oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza:  

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych 
na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:  

1) Aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 
     ciekłymi, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.  
     z 2020r. poz. 833 ze zm.),  

2)  Odpis  z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji   o  działalności 
      gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,   
      w  celu potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia  na  podstawie  art.  24  ust.  5  
      pkt  1  ustawy  Pzp.   

6.3. Jeżeli Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  
Rzeczpospolitej Polskiej,  składa dokument lub  dokumenty wystawione w kraju  w którym  
ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania  potwierdzający,  że  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  
nie  ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. Jeżeli  w  kraju  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  
zamieszkania  lub  miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się 
ww. dokumentów zastępuje się  je  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.  

6.4. Wykonawca  nie  jest  zobowiązany  do  złożenia  dokumentów  wskazanych  w  pkt. 6.2  
na  wezwanie  Zamawiającego,  jeżeli  Zamawiający  posiada  aktualne  oświadczenia  lub  
dokumenty  dotyczące  tego  Wykonawcy  potwierdzające  spełnianie  warunków  udziału  
 w postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych,  w  szczególności  rejestrów  publicznych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  
2005r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.  
z 2020r. poz. 346 ze  zm.).  W  tym  celu  zaleca  się, aby Wykonawca  na  wezwanie  
Zamawiającego  przesłane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamiast złożyć wymagane 
dokumenty wskazał w jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące  
w posiadaniu Zamawiającego lub  w jaki sposób są one dostępne dla Zamawiającego w celu 
umożliwienia ich identyfikacji.  

6.5. Zamawiający  wzywa  Wykonawcę,  który  w  określonym  terminie  nie  złożył  
Oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  o których mowa 
w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  
przez  Zamawiającego wątpliwości,  Zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  
lub  poprawienia  lub  do udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie  wskazanym,  
chyba  że  mimo  ich  złożenia, uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia  wyjaśnień  
oferta  Wykonawcy  podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  
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6.6. Jeżeli  Wykonawca,  wykazując  spełnianie  warunków,  o  których  mowa  dziale 5 
SIWZ, powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów  w  celu  wykazania  braku  istnienia  
wobec  nich podstaw  wykluczenia  oraz  spełnienia  w  zakresie  w  jakim  powołuje  się  na  
ich  zasoby, warunków  udziału  w  postępowaniu – zamieszcza    informacje o    tych    
podmiotach w Oświadczeniu.  

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,  
a następnie  zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

7. Forma dokumentów. 

7.1. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osoby upoważnione do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Wykonawcy  lub  posiadające pełnomocnictwo (na każdej zapisanej 
stronie poświadczonego dokumentu). Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być 
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.  

7.2. Pełnomocnictwo   ustanawiające   Pełnomocnika   do   reprezentowania   Wykonawcy   
w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu  i zawarcia umowy,  
a także pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazuje, że osoba  
występująca  w  imieniu  Wykonawcy  jest  do  tego  upoważniona  musi  być  przedstawione  
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.  

7.3. Gdy  przedstawiona  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi  wątpliwości  co  do  
jej prawdziwości,  Zamawiający nie  może  sprawdzić  jej  prawdziwości  w  inny  sposób, 
Zamawiający może  zażądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  
kopii dokumentu.  

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

7.5. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy 
Rozporządzenia Ministra  Rozwoju z  dnia  27  lipca  2016r.  w  sprawie  rodzajów 
dokumentów,  jakich  może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia ( Dz. U. z 2020r. poz. 1282 ze zm.)  

8. Oferty wspólne  

8.1. W  przypadku Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  
zgodnie z  art. 23 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania   
w postępowaniu i zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku 
należy do oferty dołączyć  stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem  przez notariusza. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie  
z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca  się  do  Zamawiającego  z wszelkimi  
sprawami  i  do  niego  Zamawiający  kieruje  informacje, korespondencję, itp.  

8.2. Jeżeli  oferta  Wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia,  
zostanie wybrana,  Zamawiający  może  zażądać przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  
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8.3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi 
odrębnie  wykazać, że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu nie 
spełniania  warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Oświadczenie zgodne  
z załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy  kapitałowej – zał. nr 3 do SIWZ,  składa  każdy  z  Wykonawców  
ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie zamówienia.  

8.4. Zamawiający  przy  ocenie  spełniania  warunków,  o  których  mowa  w  pkt 5.1  i 5.2  
będzie rozpatrywał podane informacje łącznie.  

8.5. Przepisy  dotyczące  Wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

9.  Informacja o podwykonawcach.  

9.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy według 
zasad określonych w ustawie Pzp oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.  

9.2. Informacje na temat udziału podwykonawców, co do realizacji zamówienia należy 
 zamieścić w formularzu  ofertowym - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.  

9.3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 
trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców.  

9.4. Wymagania  dotyczące  umów  o  podwykonawstwo,  których  niespełnienie  spowoduje  
zgłoszenie  przez  Zamawiającego  odpowiednio  zastrzeżeń  lub  sprzeciwu  są  
umieszczone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  
przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

10.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych  
w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę 
elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje e-mailem jest zobowiązana 
na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia 
faktu ich otrzymania. Adres e-mail został podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Oferty  
i dokumenty w tym uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy składa się w formie 
pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym 
składanie oferty i dokumentów w tym uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3a za 
pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w wyznaczonym terminie 
nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej. 

10.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

10.3 Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia.  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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
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10.4. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekazuje  wykonawcom,  
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej 
stronie.  

10.5. W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem 
art. 87 ust. 1a i 2 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

10.6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiają o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona.  

10.7. Zamawiający  w  celu  ustalenia,  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku 
do  przedmiotu  zamówienia  zwraca  się  w  formie  pisemnej  do  wykonawcy  o  udzielenie                        
w  określonym  terminie  wyjaśnień  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ na 
wysokość ceny.  

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.   

11.1. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 

 w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia publicznego 

- p. Agnieszka Różalska 

email: rozalskaa@gminabaltow.pl 

tel. (41) 264 13 14 w godz. od 7.00 do 15.00 

12.Termin związania z ofertą. 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

13. Wymagania dotyczące wniesienia wadium. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:  

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15. Opis sposobu przygotowania ofert.  

15.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą 
sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

15.2. W ofercie należy określić przedmiot zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami 
określonych w SIWZ. 

15.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. 
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15.4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie.  

15.5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu 
muszą być parafowane przez Wykonawcę.  

15.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą  

Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

15.7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub 
Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, 
pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.  

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

15.9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  

15.10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania, że nie mogą być udostępniane 
innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą 
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.  

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób 
zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi 
określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:  

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 
informacja mająca wartość gospodarczą,  

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,  

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zaleca się, 
aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od 
pozostałej (jawnej) części oferty.  

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

15.11. Każda  poprawka  w  treści  oferty,  a  w  szczególności  każde  przekreślenie,  
uzupełnienie nadpisanie, przesłonięcie korektorem musi być parafowane przez wykonawcę.  

15.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert. 

15.13. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed 
upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty 
kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:  
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- nazwa, adres, numer telefonu i faksu Wykonawcy;  

Oferta na: Zakup i dostawa oleju napędowego B-0 dla pojazdów Gminy Bałtów. 

 „Nie otwierać przed 07.12.2020r. godz. 10:15" 

15.14. W przypadku braku ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 
terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie 
otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

15.15. Informacje dotyczące warunków składania ofert: 

15.15.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte 
jedynie w celu sporządzenia oferty. 

15.15.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji. 

15.15.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

16. Miejsce i termin składania ofert 

16.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy Bałtów 

Bałtów 32  (sekretariat ) 

27-423 Bałtów 

w terminie do dnia 07.12.2020r. do godz. 10:00 

16.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie do Wykonawcy bez 
otwierania. 

17. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

17.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Bałtów, Bałtów 
32, pok. 2A (sala ślubów USC), 27-423 Bałtów w dniu 07.12.2020r. o godz. 10:15 

17.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

17.3 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
- ceny, terminu wykonania zamówienia  i innych warunków zawartych  w ofertach. 
Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie wymienionych 
informacji składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej. 
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18. Opis sposobu obliczenia ceny. 

18.1 Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób:  

a)  Cena za jeden litr oleju napędowego (cena hurtowa oleju w rafinerii PKN ORLEN na  
dzień ogłoszenia przetargu w BZP), tj. …………………………zł netto.                        
Uwaga: w przypadku, gdy na stronach internetowych producenta oleju napędowego nie 
podano ceny na wskazany dzień, należy przyjąć ostatnią aktualną cenę oleju przed dniem 
ogłoszenia przetargu (ewentualnie załączyć cennik np. wydruk ze strony internetowej).  

b) Określi kwotowo upust od ceny netto  producenta:  upust ………….. zł,     

c) Następnie Dostawca wyliczy wartość dla całego zamówienia przyjmując, że wielkość 
     dostaw wyniesie 40m3.  

40m3 x  (a - b)  = …………….…zł (wartość zamówienia netto)  

+ podatek VAT …..…%      ………………zł  

Wartość zamówienia brutto =  …………. zł  

d) Cena uwzględnienia wszystkie niezbędne prace, materiały,  obciążenia podatkowe   
     i sprzęt do zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

e) Cena za 1m3 oleju napędowego będzie zmienna i ustalana będzie dla 
      każdorazowej dostawy wg cennika producenta z dnia dostarczenia oleju pomniejszona   
      o upust.  

f)  Podany upust przez Dostawcę w ofercie będzie obowiązywał w odniesieniu do ceny  
      1m3 oleju napędowego przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegał  
      zmianie.  

g)  Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN) niezależnie od  
      wchodzących w ich skład elementów.  

h)  Zamawiający przy rozpatrywaniu ofert będzie brał pod uwagę wartość brutto (cenę brutto)  
     w odniesieniu dla całego przedmiotu zamówienia.  

i) Oferta nie zawierająca ceny albo zawierająca kilka propozycji cenowych za wykonanie 
    przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.  

j) Termin płatności faktur - 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

18.2. W ofercie musi być określona cena producenta, upust, wartość zamówienia netto oraz 
doliczony podatek VAT  w obowiązującej wysokości (określenie prawidłowej stawki podatku 
VAT jest obowiązkiem Wykonawcy)i w ten sposób wyliczona wartość brutto zamówienia.  

18.3 Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do 
drugiego miejsca po przecinku.  

18.4 Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania  
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  
i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  
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Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.  

18.5. W okolicznościach o których mowa powyżej zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z tymi przepisami.  

18.6 W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja 
dokona oceny ofert na podstawie  kryterium:  

  

Nr kryt.  Opis kryteriów oceny   Znaczenie  

1.  Cena brutto   60%  

2. Termin dostawy  40 %  

  

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz 
uzyskała najwyższą ilość punktów. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do 
powyższych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. Pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.  

18.7 PUNKTY PRZYZNAWANE ZA KRYTERIA BĘDĄ LICZONE WG NASTĘPUJĄCYCH 
WZORÓW: 

  

lp. 

  

Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów 

jakie może 
otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1.  Cena brutto 

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  
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2.  Termin dostawy 

Ocenie zostanie poddana długość 
zaproponowanego przez Wykonawcę terminu, w 
którym każdorazowo następować będzie realizacja 
dostaw oleju, licząc od momentu złożenia 
zamówienia. Maksymalnie można uzyskać 40 pkt. 
Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych 
ofert będzie przyznawana wg następujących zasad: 

Termin realizacji dostaw  
w dniach. 

 

Możliwa do uzyskania 
ilość punktów. 

1 40 

2 30 

3 20 

4 10 

Termin dostaw należy podać w dniach, przy czym 
Wykonawca nie może zaproponować terminów innych niż 
wskazane w tabeli powyżej.  

 

 40 %   40 pkt  

 

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

19.1 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy: 

19.1.1. Umocowanie do podpisania umowy, jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści 
złożonej oferty. 

19.1.2 Zamawiający  o  wyniku  postępowania  powiadomi  wszystkich  wykonawców.  
Wybranemu wykonawcy wskaże termin i miejsce podpisania umowy.  

19.1.3 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 
ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

19.1.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że 
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
Pzp.   

19.1.5  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, określa wzór umowy stanowiący załącznik 
nr 4 do SIWZ. 
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20.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, która stanowi 
załącznik nr 4 do SIWZ.  

20.2  Umowa  zostanie  zawarta  w  formie  pisemnej  z zastrzeżeniem  art.  183  ustawy  
Pzp, w  terminie  nie  krótszym  niż 5  dni od  dnia  przesłania zawiadomienia  o  wyborze 
najkorzystniejszej oferty za pomocą faxu lub poczty elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób.  

20.3 Umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta przed upływem 
terminu, o którym mowa wyżej, jeżeli w niniejszym postępowaniu:   

1) zostanie złożona tylko jedna oferta, 

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia upłynął termin do wniesienia odwołania na 
czynności zamawiającego wymienione w art.180 ust. 2 Pzp lub w następstwie jego 
wniesienia izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

21. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian 
postanowień zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany:  

21.1  Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wszelkie zmiany niniejszej 
umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych   
w niniejszym paragrafie umowy oraz pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.  
21.2  Dopuszczalne są zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach:  

a) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy,  

b) braku dostępności do surowców wskazanych w zamówieniu,  

c) zmiany wskazanego w ofercie producenta oleju napędowego,  

d) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby 
połączone z nadmiernymi trudnościami, albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, 
czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, strony mogą zmienić wysokość 
wynagrodzenia umownego ustalonego w oparciu o ofertę Wykonawcy przy zachowaniu 
warunków zgodnych z zasadami współżycia społecznego,  

e) zmiany stawki podatku VAT,  
 d)  konieczność zmiany terminu umowy z uwagi na:  
 dodatkowe obowiązki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia nałożone na 

wykonawcę, a wynikające ze zmienionych w trakcie wykonania umowy przepisów 
ustaw i rozporządzeń,  

 zajście okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
w szczególności w skutek siły wyższej czy niekorzystnych warunków 
atmosferycznych.   

21.3 Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie 
uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany.  
21.4  Wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie umowy stanowią katalog 
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania 
do wyrażenia takiej zgody.  

 
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
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Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla 
postępowań o wartości mniejszej od kwoty, o której mowa w art.11 ust. 8 ustawy. Na 
orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. 

Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub 
czynności zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie. 

23. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

24. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają 
obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.  

Zamawiający dopuszcza korzystanie z Podwykonawców. W przypadku korzystania  
z Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym części 
zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcom i podać firmy 
(oznaczenia przedsiębiorstwa) podwykonawców.   

W przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona  
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, Wykonawca 
będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych 
podwykonawców.   

Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia.   

Z  obowiązku  przedłożenia,  Zamawiającemu  wyłączone  są  umowy  o  podwykonawstwo,  
których przedmiotem są dostawy lub usługi:   

1) o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,   
2) wyłączenia, o których mowa w pkt. 1 nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości  
większej niż 50 000 zł.  

 

25. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, 
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. Nie dotyczy niniejszego 
zamówienia.  
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26. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  
 w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp jeżeli Zamawiający 
przewiduje udzielenie takich zamówień.  

Nie dotyczy niniejszego zamówienia.  
  
27. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi  

muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.  

  

28. Adres  poczty  elektronicznej  lub  strony  internetowej  zamawiającego,  jeżeli  
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.  

Zamawiający  dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną  na adres: 
gmina@gminabaltow.pl 
  

29. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  
między zamawiającym a wykonawcą.  

Nie dopuszcza się stosowania przy rozliczeniach walut obcych.  
  

30. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje 
ich zwrot.  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
  
31. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej.  

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

32. Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci 
katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.   

33. Ochrona danych osobowych.  

33.1. 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:   

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 
Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Gmina Bałtów, Bałtów 32,  
27-423 Bałtów. 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bałtów jest Pani Anna Głowacka 
(kontakt: tel. 690 616 117, e:mail: iod@gminabaltow.pl). 

3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Zakup i dostawa oleju napędowego B-0 dla pojazdów Gminy Bałtów, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
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4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy 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 2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;    

5) dane osobowe Wykonawcy 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;   

6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 
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;    

7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane   
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;   

8) Wykonawca posiada:   
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy;   
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich 

zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO**;    

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych 
osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;   

9) Wykonawcy nie przysługuje:   
 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 danych osobowych Wykonawcy 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   

 

34. Pozostałe informacje.  

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia   
29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.),                            
a  w  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  ustawą  będą  stosowane  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego.  
  
35. Wykaz załączników do SIWZ:  

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.  
2. Załącznik nr 2 -  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz o  niepodleganiu   

                                      Wykluczeniu z postępowania.  
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3. Załącznik nr 3 -  Oświadczenie o grupie kapitałowej.  
4. Załącznik nr 4 –  Wzór umowy.  

 

Bałtów, dnia 27.11.2020r. 


