Znak: 586/PSONI/2019

Zamawiający:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel/fax 84 / 664 22 71; 665 8903 e-mail:
zk.tomaszowlubelski@psouu.org.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.
„Dostawa paliwa płynnego – oleju napędowego dla
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim”

Wartość szacunkowa zamówienia: poniżej
równowartości kwoty 221.000 EURO
opracowała:

zatwierdził:
PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU KOŁA
Beata PIECH
WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU KOŁA
Stanisława RACZKIEWICZ

Marta Lizut

Tomaszów Lubelski, 2 grudnia 2019r
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SPIS TREŚCI:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „SIWZ”) zawiera części:
I Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
II Tryb udzielenia zamówienia
III Opis przedmiotu zamówienia
IV Termin wykonania zamówienia
V Warunki udziału w postępowaniu .
VI Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
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
IX Wymagania dotyczące wadium
X Termin związania ofertą
XI Opis sposobu przygotowywania ofert
XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
XIII Opis sposobu obliczenia ceny
XIV Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest
możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności
od najważniejszego do najmniej ważnego.
XV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
XVI Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
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
XVIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia
XIX Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego
XX Wskazanie części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
XXI Klauzule informacyjne z art. 13 RODO
Załącznikami do SIWZ są:
1) Załącznik nr 1 – wzór dokumentu „Oferta przetargowa”.
2) Załącznik nr 2 - wzór dokumentu „Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu".
3) Załącznik nr 3 - wzór dokumentu „Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania”.
4) Załącznik nr 4 – wzór dokumentu „Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej".
5) Załącznik nr 5 - wzór dokumentu "Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami"
6) Załącznik nr 6 - wzór dokumentu „Umowa”.
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7) Załącznik nr 7 – Oświadczenie od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel/fax 84 / 664 22 71; 665 8903 e-mail: zk.tomaszowlubelski@psouu.org.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych ( T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – a także wydane na
podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8
Prawa zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz art.
39-46 Prawa zamówień publicznych.
4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016r. poz. 1126),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
średniorocznego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę
przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2017r. poz.
2477).
4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 29
grudnia 2017r poz. 2479).
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy, sukcesywny zakup paliwa tj. oleju
napędowego, na stacji wykonawcy, do samochodów Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim.
2. Kod CPV –09134100-8
3. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu
umowy do dostaw oleju napędowego dla niżej wymienionych jednostek na zasadach
wyszczególnionych w SIWZ oraz ofercie przetargowej:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
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22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Słowackiego 7b
NIP 921-19-50-536
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Słowackiego 7B
NIP 921-19-50-536
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
Warsztat Terapii Zajęciowej
22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Siwa Dolina 2A
NIP 921-19-50-536
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
Ośrodek Wsparcia z Filią w Przeorsku
22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Słowackiego 7B
NIP 921-19-50-536
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
Zakład Aktywności Zawodowej w Przeorsku
22-600 Tomaszów Lubelski, Przeorsk 113
NIP 921-19-99-034
4. Przewidywana ilość zakupionego paliwa (olej napędowy),
w okresie realizacji
zamówienia, licząc od daty udzielenia zamówienia (podpisania umowy) wynosi 74 000
litrów. Określona ilość paliwa jest ilością prognozowaną, zamawiający zastrzega sobie
możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości, nie może to stanowić podstawy do
wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej dostawy i
należnej odpłatności.
5. Zamawiający zastrzega, że umowa będzie realizowana w okresie jej trwania, do wysokości
kwoty, wymienionej w ofercie przetargowej wykonawcy, za całość dostaw.
6. Zamawiający wymaga aby proponowana przez Wykonawcę stacja paliw (Wykonawca w
ofercie powinien podać miejscowość, nazwę ulicy i numer stacji), znajdowała się w
odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego przy ulicy Słowackiego 7b w
miejscowości Tomaszów Lubelski.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania tankowań za pośrednictwem kart
flotowych.
8. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz. U. z 2015r, poz. 1680).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
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IV. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania całości zamówienia – sukcesywnie od dnia zawarcia umowy
do dnia 31 grudnia 2021r.
V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Określenie warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące: posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia wymaga
posiadania specjalnych uprawnień – koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne (T. j. Dz.U. z 2019r, poz. 755 z późn. zm.) w
zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, tj. olejem napędowym;
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału polegającego na posiadaniu
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej w oparciu o
przedłożoną koncesję.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada koncesję o
której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie
załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.
2) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące: posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje odpowiednim potencjałem
technicznym tj. przynajmniej jedną stacją umożliwiającą zakup paliwa będącego
przedmiotem niniejszego postępowania, zlokalizowaną w promieniu nie większym niż 5 km
od siedziby Zamawiającego przy ulicy Słowackiego 7b w miejscowości Tomaszów Lubelski.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału polegającego na posiadaniu
zdolności technicznej lub zawodowej, w oparciu o przedłożony dokument "Wykaz narzędzi,
wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami",
którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym tj. przynajmniej jedną stacją umożliwiającą zakup
paliwa będącego przedmiotem niniejszego postępowania, zlokalizowaną w promieniu nie
większym niż 5 km od siedziby Zamawiającego przy ulicy Słowackiego 7b w miejscowości
Tomaszów Lubelski oraz określi podstawę dysponowania tą stacją.
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Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie
załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.
Wykonawca powołujący się na mocy art. 22a ust 1 Ustawy przy wykazaniu spełniania
warunków udziału w postępowaniu na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, które
będą brały udział w realizacji zamówienia, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
VI Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy pzp oraz w stosunku do którego zachodzi co
najmniej jedna z poniższych przesłanek:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326,
912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);
2) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo
zamówień publicznych, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach
określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
2.W przypadku powoływania się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów
wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania przez te
podmioty warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy pzp oraz powodów
wskazanych w pkt VI 1.1)-2) SIWZ.

VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, (wg
wzoru: Załącznik nr 2 do SIWZ "Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu" oraz załącznik nr 3 - "Oświadczenie wykonawcy
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania", w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
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2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt VII.1 SIWZ.
3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o
których mowa w pkt VII 1 SIWZ, 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.
4. Ponadto, oprócz oświadczeń lub dokumentów, które należy dostarczyć w celu spełniania
warunków udziału, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: Zobowiązanie lub inne
dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach
innych podmiotów.
1) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty
należy załączyć dokument (np. odpowiednią umowę) ustanawiający pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i
2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy.
5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób
wymieniony w pkt. XI.
6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w pkt 7.1) , 7.2) i 7.3) w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy pzp.
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, Zamawiający żąda przedłożenia:
Koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo
energetyczne (T. j. Dz.U. z 2019r, poz. 755 z późn. zm.) w zakresie obrotu paliwami
objętymi niniejszym zamówieniem, tj. olejem napędowym;
2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda przedłożenia:
Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami (według wzoru załącznik nr 5 do SIWZ), o którym
mowa w pkt. V.1.2.
3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;
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b)oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej (Załącznik nr 4) - przekazane Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących:
1)kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3)ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
c)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit a), składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w lit. c), 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. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne, konsorcja), każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, oddzielnie musi
złożyć dokumenty określone w lit. a) - d).
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
zobowiązany jest do złożenia dokumentów dotyczących podwykonawców, określonych w lit.
a) - d), w celu zbadania czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 ustawy.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentu określonego w lit. a), c), d).
8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w pkt. VII. 7.1) , 7.2) i 7.3) w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający będzie
żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. VII 7.1) , 7.2) i 7.3) SIWZ, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, o ile są one
aktualne. Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w
posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w pkt. VII 7.1) ,
7.2) i 7.3) SIWZ, zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy
postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone.
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10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16 –
20 ustawy pzp lub przesłanek określonych w pkt VI. 1. 1) – 2) SIWZ, 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.
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.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r – Prawo pocztowe (T.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (T. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.), w szczególności
e-mail: zk.tomaszowlubelski@psouu.org.pl
2.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3.Językiem do porozumiewania się jest język polski.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
– Pan Wiesław Góra
- Pan Tomasz Grzeszczuk
w godz. 8:00 do 16:00 (od poniedziałku do piątku).
nr tel/fax (84) 664 22 71; 665 89 03
e-mail: zk.tomaszowlubelski@psouu.org.pl
IX. Wymagania dotyczące wadium - zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
X. Termin związania ofertą.
Do czasu zawarcia umowy przez Wykonawcę, który wygrał przetarg i nie dłużej niż 30 dni od
upływu terminu do składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Ofertę należy przygotować na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt. III SIWZ),
podając cenę wyliczoną wg pkt. XIII SlWZ - netto oraz z podatkiem VAT. Wykonawca przed
opracowaniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z charakterystyką i zakresem
zamówienia. Ewentualne uwagi i niejasności powinien zgłosić Zamawiającemu.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności, opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i osoby /osób uprawnionych do
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składania oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby. Oferta winna być
oprawiona w sposób trwały łącznie z wszystkimi dokumentami i załącznikami. Zamawiający
zaleca ponumerowanie stron oferty.
Oferta powinna zawierać: -dokładną nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy, − określenie
przedmiotu oferty, − cenę (cyfrowo i słownie), − datę sporządzenia oferty, − ilość i numery
załączników do oferty.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w zamkniętej kopercie. Zewnętrzna koperta
powinna być zaadresowana: „Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim, ul. Słowackiego 7b; 22-600 Tomaszów
Lubelski ". Ponadto zewnętrzna koperta powinna być oznaczona napisem „Oferta
przetargowa na dostawę paliwa płynnego – oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim".
Koperta powinna posiadać oznaczenie „Nie otwierać przed 11 grudnia 2019r. godz.
10:10.” Koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy
(pieczęć firmową), aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej
po terminie.
Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały wykonawcę (w tym
konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert w
sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy
zamawiającego zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to oferta złożona w
postępowaniu przetargowym.
6. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt VII pkt. 1-4 SIWZ.
7. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy pzp, składane są w oryginale.
8. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 6,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty.
11. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu
oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed
upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a
opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”
lub „WYCOFANIE”.
13. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli:
1)jest niezgodna z ustawą;
2)jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp;
3)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4)zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5)została z ł o ż ona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6)zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
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7)wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp;
8)wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy pzp, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.Oferty w formie pisemnej należy przesłać lub złożyć w siedzibie Zamawiającego Sekretariat Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim - ul. Słowackiego 7b, 22-600 Tomaszów Lubelski do dnia
11.12.2019r. do godz. 10:00.
Oferty otrzymane przez zamawiającego po podanym terminie zostaną zwrócone
wykonawcom bez otwierania.
Dopuszcza
się
możliwość
zk.tomaszowlubelski@psouu.org.pl

złożenia

oferty

elektronicznie

na

adres:

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych.
2.Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat Polskiego Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim ul. Słowackiego 7b, 22-600 Tomaszów Lubelski w dniu 11.12.2019r. o godz. 10:10.
3.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 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 i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w pkt.
III niniejszej SIWZ, wzoru umowy.
2.Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z
realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w
SIWZ.
3. Wykonawca winien podać w ofercie przetargowej:
1) Cenę brutto za 1l oleju napędowego (ze stacji, na której Wykonawca zamierza realizować
zamówienie, znajdującej się w odległości ni większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego) z
uwzględnieniem upustu, określonego w pkt. 2 (cena podana z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku; cena oleju napędowego z dnia ogłoszenia o zamówieniu na stacjach
paliwowych Wykonawcy),
2) Stały upust określony kwotowo (upust podany z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku), jaki obowiązywał będzie w okresie trwania umowy – niezależny od dziennej ceny
paliw.
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3) Wartość realizacji całego zamówienia, wyliczoną w następujący sposób: (cena brutto za 1l
oleju napędowego z upustem x 74.000 l)
4) Stawkę VAT – w w/w cenach brutto wykonawcy mają obowiązek uwzględnienia podatku
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem
akcyzowym. Zastosowanie stawki VAT innej niż podstawowa (23%) wymaga wskazania
symbolu PKWiU lub przepisu uzasadniającego zwolnienie lub obniżenie stawki podatku,
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy i przepisów wykonawczych.
4. Podane w ofercie przetargowej upusty są stałe w okresie trwania umowy i nie podlegają
zmianie.
5. Cenę ofertową należy wyliczyć mnożąc podaną ilość oleju napędowego przez oferowaną
cenę jednostkową brutto z upustem. Otrzymana wartość da ogólną cenę ofertową, która
będzie brana pod uwagę przy wyborze najtańszej oferty.
6.Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Cena podana w ofercie przetargowej winna być wyliczona w PLN (liczbowo i słownie).
8.Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający
nie dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny oleju napędowego przez Wykonawcę,
o ile wystąpią czynniki zewnętrzne niezależne od Wykonawcy mające wpływ na zmianę
ceny, przy czym nie podlega zmianie wysokość upustu udzielonego zamawiającemu.

XIV Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie
jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:
1. cena – waga tego kryterium wynosi 60%
2. upust – waga tego kryterium wynosi 40%
Ad 1.
Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:
C= Cena najtańszej oferty brutto x 100 pkt x waga kryterium
Cena brutto oferty badanej
Maksymalnie w kryterium Ceny oferta może zdobyć 60 pkt.
Ad. 2
Do porównania i oceny ofert w kryterium upust zostanie zastosowany następujący wzór:
U= Wartość upustu w ofercie badanej
x 100 pkt x waga kryterium
Wartość najkorzystniejszego zaoferowanego upustu
Maksymalnie w kryterium Upust, oferta może zdobyć 40 pkt.
1) Punkty przyznane przez poszczególnych (obecnych na posiedzeniu) członków komisji
podlegają sumowaniu.
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę
punktów.
3) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
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2. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości
w treści formularza ofertowego, oświadczenie woli w zakresie wskazanych kryteriów.
Zgodnie z art. 87 ust 1 Ustawy, niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. W przypadku
gdy Wykonawca nie wpisze, wykreśli, lub w inny sposób utrudni prawidłowe
odczytanie oświadczenia woli w zakresie kryteriów określonych przez Zamawiającego
jego oferta zostanie uznana jako niezgodna z treścią SIWZ.

XV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. W przypadku, gdy zawiadomienie zostanie przesłane inaczej niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej umowa może zostać podpisana nie wcześniej niż 10 dni
od dnia przesłania zawiadomienia. Umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż
wymieniony powyżej jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko
jedna oferta na wykonanie zamówienia.
2. W przypadku, gdy wybrana oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Zmiany umowy.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści zawartej umowy w przypadku, gdy
konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności , których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy. Zmiany mogą dotyczyć okoliczności wynikających z przyczyn:
technicznych, gospodarczych, finansowych, organizacyjnych, jeżeli będzie to konieczne dla
uzyskania celu określonego w postanowieniach umowy zawartej z Wykonawcą.
2. Niezależnie od okoliczności wymienionych w pkt. 1 Zamawiający ma prawo dokonywać
zmian umowy dotyczących w szczególności:
a) zmiany wysokości upustu (jeżeli będzie to korzystniejsze dla Zamawiającego),
b) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy,
c) zmiany siedziby jednej ze stron umowy,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy
e) Gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze
zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości
stawki podatku VAT),
f) Konieczności zmiany terminu realizacji w związku z działaniem siły wyższej w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego
g) zmiany podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez
Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny
podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby
Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
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h) rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego
zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

XVI Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
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
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego zgodnie ze wzorem dołączonym do SIWZ (Załącznik nr 6).
XVIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej
w toku postępowania o udzielenie zamówienia

przysługujących

wykonawcy

1. Odwołanie przysługuje Wykonawcy wyłącznie wobec niezgodnej z przepisami ustawy
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie przysługuje, zgodnie z art.180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
wyłącznie wobec czynności:
1)wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2)określenia warunków udziału w postępowaniu;
3)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4)odrzucenia oferty odwołującego.
5)opisu przedmiotu zamówienia;
6)wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Zgodnie z art. 182, ust.1, pkt 2) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały
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przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1)15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
XIX Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego
e-mail: zk.tomaszowlubelski@psouu.org.pl
www.psouutomaszow.pl
XX Wskazanie części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Przez umowę
o podwykonawstwo – należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym,
której przedmiotem są dostawy stanowiące przedmiot umowy, zawartą pomiędzy
Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą).
2. Wykonawca jest zobowiązany, w trakcie realizacji Umowy do przedłożenia
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Za opóźnienie w dotrzymaniu tego terminu
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień
opóźnienia.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy dostaw stanowiących
przedmiot Umowy.
4. W przypadku, gdy termin, o którym mowa w ust. 3 jest dłuższy, Zamawiający poinformuje
o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenie do zmiany umowy w terminie 7 dni od
daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 200,00 z ł za
każdy dzień opóźnienia.
5. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego dokonania zapłaty wynagrodzenia
należnego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zapłaty przedłoży
Zamawiającemu dowód zapłaty oraz kopię faktury lub rachunku stanowiących podstawę do
zapłaty. Za opóźnienie w dotrzymaniu tego terminu Zamawiający naliczy Wykonawcy karę
umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
6. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na
zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu
jest:
…………………………………………………………………………………
7. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy – podmiotu, na
którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, to Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, i ż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
XXI

Klauzule informacyjne z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7b; 22-600 Tomaszów Lubelski
kontakt do inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: ul. Słowackiego 7b,
22-600 Tomaszów Lubelski
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, nazwa:
„Dostawa paliwa płynnego – oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim”
 nr 586/PSONI/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;


odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;


nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_____________________
*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
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