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1. Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa, Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20 - 027 Lublin.
NIP: 527-281-83-55; REGON: 367849538-00080, strona internetowa: www.kowr.gov.pl;
Telefon: +48 81 532 21 12, Fax: +48 81 532 02 11, godziny pracy: 7:30 – 15:30.
E-mail: zamowienia.publiczne.lublin@kowr.gov.pl
1. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.t.j.).
Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.);
 pojęcie rozporządzenia dotyczy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia
16 października 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury:
1.1 W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa 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 (zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne
na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt 5.1 i 5.2 SIWZ, stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu). W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek
odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie
w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
i niepodlegająca odrzuceniu, dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy tj. bada oświadczenia
wstępne a następnie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy żąda przedłożenia dokumentów wymaganych
w pkt 6.2 SIWZ).
1.2 W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem
Podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.
1.3 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca składa ofertę na całość
przedmiotu zamówienia. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty,
stanowiącym załącznik do SIWZ.
1.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Przedmiot zamówienia:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego do siedziby Sekcji
Zamiejscowej Oddziału Terenowego w Lublinie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
zlokalizowanej w Andrzejów Osada 2, 22-234 Urszulin.
3.2 Zamówienie obejmuje dostawę 4 000 litrów oleju lekkiego opałowego do celów grzewczych
(4 m3). Minimalna jednorazowa dostawa wynosi 1000 litrów, maksymalna jednorazowa dostawa
może wynieść 2 800 litrów.
3.3 Rzeczywista liczba litrów będąca przedmiotem dostawy może być mniejsza od określonej
w powyższym ust. 3.2 i będzie uzależniona od warunków pogodowych. W przypadku zamówienia
mniejszej ilości oleju opałowego, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do dochodzenia
z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.
3.4 Dostarczany olej opałowy, o którym mowa w ust. 2 winien spełniać niżej wymienione parametry:
1) gęstość w temperaturze 15 st. C – max. 860 (kg/m3),
2) skład funkcyjny:
a) do temperatury 250 st. C destyluje – max. 65 % (V/V),
b) do temperatury 350 st. C destyluje – min. 86 %(V/V),
3) temperatura zapłonu – min. 56 st. C,
4) lepkość kinetyczna w temperaturze 20 st. C – max. 6 mm2/s,
5) temperatura płynięcia – max. – 20 st. C,
6) pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) – max. 0,3 %(m/m),
7) zawartość siarki – max. 0,1 %(m/m),
8) zawartość wody – max. 200 mg/kg,
9) zawartość zanieczyszczeń stałych – max. 24 mg/kg,
10) pozostałość po spopielaniu – max. 0,01 %(m/m),
11) wartość opałowa (kaloryczność) – min. 42,6 MJ/kg,
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12) zawartość znacznika SY 124 – min. 6 mg/l - max. 9 mg/l,
13) barwa czerwona.
3.5 Rozliczenie dostaw oleju opałowego stanowić będzie iloczyn ilości dostarczonego oleju oraz ceny
za 1 litr podany w ofercie wykonawcy, obliczony wg zasady:
 Cena jednego litra oleju opałowego lekkiego netto obliczona według wzoru:
 Cj = Cd –/+ SUM (w zależności czy zostanie zaproponowany upust czy marża) oraz naliczony
podatek VAT, gdzie:
 Cj – oznacza oferowaną jednostkową cenę oleju opałowego lekkiego, jaką Zamawiający
zapłaci Wykonawcy w dniu dostawy (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
 Cd – cena netto oleju opałowego obowiązująca w dniu zakupu u producenta publikowana na
stronie internetowej (każdorazowo należy podać nazwę strony www.)
 Sum – stały kwotowy upust lub marża z oferty wykonawcy,
 VAT – należny podatek od towaru i usług.
3.6 Wykonawca zobowiązuje się do:
1) realizacji zamówienia w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia, dokonanego
w formie elektronicznej lub faksem,
2) realizacji poszczególnych dostaw, w oparciu o dane wynikające ze złożonej oferty,
3) każdorazowego przedstawiania, na wniosek Zamawiającego, harmonogramu zrealizowanych
dostaw, z podaniem ilości dostarczonego oleju opałowego na dzień otrzymania wniosku,
4) dostawy oleju zgodnego z parametrami określonymi w ww. ust. 3.4 oraz dostarczenia
potwierdzającego to atestu (każdorazowo).
3.7 Płatność następować będzie za każdą dostawę na podstawie wystawionej faktury VAT, przelewem
na wskazany w umowie rachunek dostawcy. Do faktury Wykonawca zobowiązuje się dołączyć
protokół odbioru, kalkulację dostawy oraz dokument stwierdzający ilość (objętość) wydanego
produktu.
3.8 Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w
zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 755 z późn. zmianami).
3.9 Wykonawca musi posiadać i przedstawić aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
ciekłymi, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 poz. 755 z późn. zmianami).
3.10 Kod CPV : 09135100-5 – olej opałowy.
3.11 Pozostałe warunki zostały zawarte w istotnych poszanowaniach umowy stanowiących załącznik
do SIWZ.
4. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy:
5.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 ustawy.
5.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej –
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:


Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że posiada
uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami ciekłymi, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 755 z późn. zmianami).

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków w tym
zakresie.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunków w tym
zakresie.
5.3 W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższy warunek powinien
spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
5.4 Poleganie na potencjale innych podmiotów:
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji. Zobowiązanie winno określać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
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W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.1 ppkt 1) oraz pkt 6.2 lit. A. SIWZ.
Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy odbywa się zgodnie z art. 36b
ust. 2 ustawy.
6. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak
podstaw wykluczenia:
6.1 Dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 ustawy w formie oryginału (według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ).
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy w formie oryginału (według
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ).
6.2 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, od Wykonawcy, którego oferta
będzie oceniona jako najkorzystniejsza:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta niepodlegająca
odrzuceniu, została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:
A. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu,
Zamawiający żąda:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem);
2) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
(w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy.
3) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności - w formie oryginału (według wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do SIWZ).
4) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - w formie oryginału
(według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).
B. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
Zamawiający żąda:
1) aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z art.
32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018
poz. 755 z późn. zmianami) – na potwierdzanie warunku udziału w postępowaniu o którym
mowa w pkt. 5.2 ust. 1 SIWZ.
6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w formie
oryginału według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ). 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 przedmiotowym postępowaniu.
6.4 Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 lit. A. SIWZ składa odpowiednio:

ppkt 1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkanie ma
osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
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13, 14 i 21 ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

ppkt 2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym
mowa w pkt 1) 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.
3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby, mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.2 lit. A. ppkt
1) SIWZ składa ten dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć,
nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.5 Dokumenty, o których mowa pkt 6.4 ppkt 1) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Powyższe terminy stosuje się odpowiednio do pkt 6.4 ppkt 2) SIWZ.
6.6 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6.7 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może
na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,
że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6.8 Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku
przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną:
2) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu,
wymienione w pkt 6.1 ppkt 1), pkt 6.2 lit. A. i pkt 6.3 SIWZ oraz oświadczenie wymienione
w pkt 6.1 ppkt 2) składa każdy z Wykonawców oddzielnie;
3) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6.2 lit. B. oraz formularz oferty jest składany
przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Poza dokumentami wymienionymi w ppkt 1) i 2 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa;
5) Wykonawcy
zobowiązani
są
do
ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie
określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym
Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6.9 Oświadczenia wskazane w pkt 6.1. SIWZ składane są wraz z ofertą. Dokument określony
w pkt 6.3 SIWZ składany jest przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. Dokumenty wymienione w pkt 6.2
SIWZ wymagane będą tylko od Wykonawcy, którego oferta będzie oceniona jako
najkorzystniejsza.
6.10 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 6 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia.
7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami:
20-027 Lublin, UL. Karłowicza 4, TEL. +48 81 532 21 12, FAX +48 81 532 02 11
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7.1

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą
elektroniczną.
Zamawiający
zaleca,
aby
dokumenty
były
przekazywane
w postaci zeskanowanych podpisanych dokumentów, z zastrzeżeniem pkt 7.3 SIWZ. W
przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.2
Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres
Wykonawcy lub faksem (komunikat OK na potwierdzeniu) zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.
7.3
Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz
pełnomocnictwa.
7.4
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie
internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo
wnioskowania o przekazanie treści zapytań w wersji elektronicznej, w formie edytowalnej,
pocztą email na adres: zamowienia.publiczne.lublin@kowr.gov.pl
7.5
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub
pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania powyższego wniosku.
7.6
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią
SIWZ. Dokonana zmiana treści SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej
Zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych
wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
7.7
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
7.8
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
7.9
Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Karłowicza 4,
20-027 Lublin, pokój 402 (Sekretariat).
7.10 Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) Pan Tomasz Piotrowski – tel. +48 815346052 – w zakresie procedury przetargowej.
2) Pani Magdalena Filipek – tel. +48 815363714 – w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
8. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający ne wymaga wniesienia wadium.
9. Termin związania ofertą:
9.1 Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje
utraty wadium.
10. Opis sposobu przygotowania oferty:
10.1 Na ofertę składają się:
1) Formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ (w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi
zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza
oferty);
2) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - stanowiący załącznik
nr 2 do SIWZ.
3) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - stanowiący
załącznik nr 3 do SIWZ.
4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej
czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych, złożone w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
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5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców –
podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia,
pełnomocnictwo złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
6) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
10.3 W formularzu oferty wykonawca jest zobowiązany podac nazwę oferowanego przedmiotu
zamówienia.
10.4 Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ.
10.5 Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być podpisana
przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji
Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności
prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. Wszystkie
załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela.
10.6 Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
(Dz. U. 2018 poz. 1025), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub
osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby
podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona
pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca
nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis,
z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby
składającej podpis.
10.7 Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub
parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zaleca się aby każda poprawka w treści
oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie,
przesłonięcie korektorem itp. były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
10.8 Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia
za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami
ustawowymi oraz przepisami prawa.
10.9 Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe
zdekompletowanie.
10.10 Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym
odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie,
ul. Karłowicza 4, 20 - 027 Lublin,
piętro IV, pokój nr 402 (sekretariat)
oraz opisane:
„Oferta na dostawę OLEJU OPAŁOWEGO - postępowanie znak:
LUB.WOP.260.9.2019”;
Nie otwierać przed dniem ………………… (wpisać datę i godzinę otwarcia ofert).
10.11 W
przypadku
nieprawidłowego
zaadresowania
koperty,
Zamawiający
nie
bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka
nie weźmie udziału w postępowaniu.
10.12 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według
takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem
„ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian,
zostaną dołączone do oferty.
10.13 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i
poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz
zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami
wycofanymi nie będą otwierane.
10.14 Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest wykazać wraz z przedstawieniem
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dowodów, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być
udostępnianie.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie
zastrzec, powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający
łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”, z zachowaniem
kolejności numerowania stron oferty.
10.15 Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.
1) Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek
zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być
tożsama z treścią formularzy załączonych do SIWZ.
2) Gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej
prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu;
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
4) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
11.1 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin, piętro IV, pokój nr 402
(sekretariat), w terminie do dnia: 17.04.2019 r. do godz. 10:50.
11.2 Oferty zostaną otwarte w dniu: 17.04.2019 r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Karłowicza 4,
20-027 Lublin, piętro IV, sala konferencyjna nr 406.
12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
12.1 Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając
ją w zapisie liczbowym w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ.
12.2 Zamawiający wymaga, aby zaoferowana przez Wykonawcę cena podana w formularzu
ofertowym obejmowała wszystkie składniki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
12.3 Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę ryczałtową za świadczone dostawy.
Wszystkie pozycje formularza ofertowego powinny być wypełnione. Brak wypełnienia jednej lub
więcej pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty.
12.4 Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje cenowe zawarte w formularzu
ofertowym, w tym wszystkie pozycje tabeli cenotwórczej oraz podać w ofercie całkowitą cenę
brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (cyfrowo i słownie).
12.5 Suma podana w tabeli cenotwórczej powinna być zgodna z podaną ceną brutto oferty.
12.6 Wykonawca zaoferuje w ofercie:
1) cenę netto za 1 litr dostarczanego oleju opałowego lekkiego obliczoną na podstawie ceny
producenta (u którego zaopatruje się Wykonawca) obowiązującej na dzień 5 kwietnia
2019 r., opublikowanej na jego stronie internetowej.
2) od w/w ceny Wykonawca wyliczy stałą, tj. obowiązującą przez cały okres realizacji
zamówienia wysokość upustu lub marży,
3) do uzyskanej ceny doliczy podatek VAT od towarów i usług. Wartość ta stanowić będzie
cenę brutto za 1 litr oleju opałowego lekkiego.
4) cena brutto wyliczona w kol. 7 Tabeli cenotwórczej winna zostać przeniesiona
do odpowiedniej pozycji formularza ofertowego i zapisana słownie.
12.7 Podana przez Wykonawcę wartość upustu lub marży musi być stała, obowiązująca przez cały
okres trwania umowy.
12.8 Jednostkowa cena o której mowa w pkt. 12.6 ust. 1) winna być ustalona dla oleju opałowego
w temperaturze referencyjnej +15°C.
12.9 Łączna cena podana przez Wykonawcę ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy.
12.10 Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający przy
realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami postępowania, wraz z załącznikami i załączonym
projektem umowy, w tym koszt dowozu do Zamawiającego.
12.11 Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie rozliczenia podatku od
towarów i usług, wskazując wartość bez kwoty podatku. W takim przypadku, jeżeli złożono
ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
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zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12.12 Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem
zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.
12.13 Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza
się wariantowości cen.
12.14 Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż
grosze (do dwóch miejsc po przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania
liczb (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego).
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
13.1 Przy wyborze oferty zamawiajacy będzie się kierował jedynym kryterium jakim jest
cena – 100%.
13.2 Cena oferty winny być podana w złotych polskich, cyframi i słownie, zaokraglona do drugiego
miejsca po przecinku.
13.3 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów
według przyjętych kryteriów.
13.4 W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane
do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu
wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
13.5 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru.
14. Informacja o formalnościach po wyborze oferty:
14.1 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców a także zamieści
tę informację na stronie internetowej.
14.2 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
14.3 Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania
przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna zawierać
co najmniej:
1) oznaczenie stron;
2) datę i miejsce jej zawarcia;
3) preambułę, w której wskazany jest wspólny cel, dla którego zawiera się tą umowę;
4) rozdzielenie w sposób precyzyjny zadań w ramach realizacji zamówienia pomiędzy strony
umowy, w tym podmiotu uprawnionego do wystawienia faktury;
5) wskazanie sposobu podziału wynagrodzenia pomiędzy strony umowy;
6) wskazanie pełnomocnika i zakresu jego uprawnień;
7) określenie zasad odpowiedzialności stron w przypadku, gdy zamawiającemu zostanie
wyrządzona szkoda;
8) podpisy stron.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w SIWZ z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z art. 94. ust. 1 pkt 2) ustawy, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt
1) lit a) oraz art. 94 ust. 2 pkt 3) ustawy oraz zgodnie z postanowieniami Działu IV ustawy.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:
Wykonawcy a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy,
tj.: odwołanie oraz skarga, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.
18. W sprawach nieuregulowanych SIWZ stosuje się obowiązujące przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, przepisy wykonawcze do ustawy oraz inne
przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.
19. Załączniki składające się na integralną część SIWZ:
1) załącznik nr 1 – Formularz oferty;
2) załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
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3)
4)
5)
6)
7)

załącznik
załącznik
załącznik
załącznik
załącznik

nr
nr
nr
nr
nr

3
4
5
6
7

–
–
–
–
–

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej;
Wzór umowy;
Oświadczenie Wykonawcy;
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Wykonawca:
adres

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

tel. …………………………………

fax…………………………………………

NIP …………………………………

REGON …………………………………

http. …………………………………

email ……………………………………

Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie
ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa oleju opałowego KOWR OT
w Lublinie”, numer referencyjny: LUB.WOP.260.9.2019 składamy niniejszą ofertę.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówiwnia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za:
cenę brutto (z VAT) wynoszącą:................................ PLN
(słownie:……................. ...................................................................................),
zgodnie z poniższą kalkulacją:
L.p.

Cena netto 1 litra
oleju opałowego
opublikowana na
stronie
internetowej
producenta *
w dniu 29.03.2019
r.
/PLN/
2

1

Oferowany Upust (-)
lub
Marża (+)
w złotych od ceny netto
1 litra oleju
opałowego**

Cena netto 1
litra
oleju
opałowego
po
upuście/marży
/PLN/

Cena brutto 1 litra
oleju opałowego
po upuście/marży
(kolumna
4 + 23 % VAT)
/PLN/

Liczba
Litrów

Łączna cena
brutto
(kolumny
5x6)
/PLN/

4

5

6

7

……………

…………………

4000,00
litrów

…………………

(NALEŻY WYBRAĆ
WŁAŚCIWE)

3
Upust = …………….. zł

1

……………….

Lub
Marża = …………….. zł

2. Oświadczam/my, że

zadeklarowana cena

netto

1

litra oleju opałowego

została

podana

z wiarygodnego i niezależnego źródła i została opublikowana w dniu 05.04.2019 r. na stronie
internetowej Producenta* (nazwa) …………………………………….
3. Oświadczam/my, że upust / marża od ceny netto**, o który każdorazowo zostanie pomniejszona
lub powiększona cena zakupu oleju opałowego będzie obowiązywał/a przez cały okres realizacji
zamówienia.
4. Informujemy, że jesteśmy □ małym / □ średnim (zaznaczyć właściwe) przedsiębiorstwem
w rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz
małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C (2003) 1422) (Dz.U. L 124
z 20.5.2003, s. 36-41). Zgodnie z definicjami zawartymi w ww. zaleceniu, małe i średnie
przedsiębiorstwa charakteryzują się następującymi cechami:




Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR
Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej
43 mln EUR

5. Oświadczam/my, że;
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1) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane w wykonaniem całości
przedmiotu zamówienia.
2) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektem umowy i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert;
4) nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się
osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności;
5) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
6) Informuję, że zaświadczenia dot. KRS*/CEIDG* są dostępne w formie elektronicznej pod
adresem
internetowym
ogólnodostępnych
i
bezpłatnych
baz
danych
tj.: https://prod.ceidg.gov.pl */ https://ems.ms.gov.pl/* (* niepotrzebne skreślić).
6. Oświadczam, że zamówienie wykonam samodzielnie*/następującą część zamówienia zamierzam
powierzyć Podwykonawcy *.
Lp.

Zakres – opis części
zamówienia, którą Wykonawca
zamierza powierzyć
Podwykonawcy.

Nazwa i adres podwykonawcy.

Wartość lub procentowa część
zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom

7. Integralna częścią oferty stanowią następujące załaczniki:
a) ………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………
d) ………………………………………………………………………
8. Oferta zawiera .............. ponumerowanych zapisanych i parafowanych stron.
9. Wszelką

korespondencję

w

sprawie

niniejszego

postępowania

należy

kierować

na adres email: …………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Podpisano:

.......................

.............................

pieczęć Wykonawcy

(data i czytelny podpis osób/ osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

Uwaga:* - niepotrzebne skreślć
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
skałdane podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego prowadzonego pn. „Dostawa oleju opałowego KOWR OT w Lublinie”.
Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr LUB.WOP.260.9.2019
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22
ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp .
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.*
………………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,
na
podstawie
art.
24
ust.
8
ustawy
Pzp
podjąłem
następujące
środki
naprawcze:

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

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: *…………………………………………………………………………………………………..……………….……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: *…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………………………………………
(miejscowość, data i czytelny podpis)

* - Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego prowadzonego pn. „Dostawa oleju opałowego KOWR OT w Lublinie”.
Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr LUB.WOP.260.9.2019

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
zgodnie
z art. 22 ust 1b ustawy Pzp.
II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, określonych
przez

Zamawiającego

w

Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia,

polegam

na

zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: *………………………………………………………………..………………………………................
w następującymzakresie:……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………………………………………
(miejscowość, data i czytelny podpis)

*- Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa oleju opałowego KOWR OT w Lublinie”
Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr LUB.WOP.260.9.2019

Niniejszym oświadczam, że:
* NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
* NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
* NIE NALEŻĘ do żadnej grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
Lp.
1.

Nazwa i adres podmiotu

2.

* Należy właściwe zaznaczyć (X)
** Grupa kapitałowa w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229) -.tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również ten przedsiębiorca.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożonym oświadczeniem może
przedstawić dowody, że powiazania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.

……………………………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych)

Uwaga:
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej firm oraz
adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych
do kotłowni Zamawiającego – adres dostawy Andrzejów Osada 2, 22-234 Urszulin.
2. Docelowa dostawa w 2019r. obejmuje maksymalnie 4 000 litrów oleju opałowego o następujących
parametrach:
1)
Gęstość w temperaturze 15 st. C -kg/m3 min.- max. 860
2)
Skład frakcyjny
a) do temperatury 250 st. C destyluje - %(V/V) min. - max. 65
b) do temperatury 350 st. C destyluje - %(V/V) min. 85 max. 3)
Temperatura zapłonu - st. C min. 86 max. 4)
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 st. C - mm2/s min. - max. 6
5)
Temperatura płynięcia - st. C min. - max. -20
6)
Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) - %(m/m) min. - max. 0,3
7)
Zawartość siarki - %(m/m) min. - max. 0,1
8)
Zawartość wody - mg/kg min. - max. 200
9)
Zawartość zanieczyszczeń stałych - mg/kg min. - max. 24
10)
Pozostałość po spopielaniu - %(m/m) min. - max. 0,01
11)
Wartość opałowa (kaloryczność) - MJ/kg min. 42,6 max. 12)
Zawartość znacznika SY 124 - mg/l min. 6 max. 9
13)
Barwa czerwona.
3. Minimalna jednorazowa dostawa wynosi 1000 litrów, maksymalna jednorazowa dostawa może wynieść
2 800 litrów.
4. Rozliczenie dostaw oleju opałowego stanowić będzie iloczyn ilości dostarczonego oleju oraz ceny za 1
litr podany w ofercie wykonawcy, obliczonej wg zasady § 5 ust. 2.
5. Olej opałowy sukcesywnie będzie dostarczany do kotłowni Zamawiającego według zapotrzebowania
zgłaszanego Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego faxem na numer …………………. lub drogą
elektroniczną na adres mail:………………………………..
6. Wielkość dostawy sukcesywnej, a co za tym idzie docelowej, uzależniona będzie od potrzeb
Zamawiającego wynikających z warunków atmosferycznych i może być mniejsza niż ilość określona w
ust. 1, bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.
7. Wykonawca zobowiązuje się na wniosek Zamawiającego przedstawić na piśmie harmonogram
zrealizowanych dostaw z wyszczególnieniem liczby litrów dostarczonego oleju opałowego na dzień
otrzymania wniosku.
§2
1. Realizacja zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy następować będzie w oparciu o dane wynikające
z oferty Wykonawcy z dnia ………….r.
2. Jednorazowa dostawa nie może przekroczyć powierzchni składowej Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się realizować poszczególne dostawy w terminie 72 godzin od momentu
zgłoszenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się realizować poszczególne dostawy w dni robocze (od poniedziałku
do piątku) w godzinach 08:00 – 15:00.
§3
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Umowa ulega rozwiązaniu na mocy niniejszego postanowienia bez potrzeby składania przez Strony
dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, w przypadku:
1) zrealizowania dostawy oleju opałowego w maksymalnej ilości,
2) gdy należności z tytułu wykonania umowy osiągną kwotę określoną w § 5 ust.1.
3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku nienależytego
wykonania przez Wykonawcę obowiązków z niej wynikających, w szczególności gdy Wykonawca
opóźnia się w realizacji dostawy częściowej powyżej 5 dni.
§4
1.
2.

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju opałowego zgodnie z wymaganymi normami, a także
z warunkami określonymi w ofercie.
Wykonawca zobowiązuje się do każdej dostawy cząstkowej dołączyć dokument (atest)
potwierdzający, że dostarczony olej opałowy spełnia parametry określone w § 1 ust. 2.
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3.

Wykonawca wyda olej opałowy upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, który zobowiązany
jest sprawdzić przedmiot dostawy pod względem ilościowym, wartościowym i jakościowym (ates).
§5

1.
2.

3.
4.

Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy ustala się na kwotę
brutto: ………………………zł (słownie……………………………… złotych /100) i zawiera ono wszelkie koszty,
jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją Umowy.
Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest cena
brutto 1 litra oleju opałowego lekkiego ustalona według zasady:
Cena jednego litra oleju opałowego lekkiego netto obliczona według wzoru:
Cj = Cd –/+ SUM (w zależności czy zostanie zaproponowany upust czy marża) oraz naliczony podatek
VAT, gdzie:
- Cj – oznacza oferowaną jednostkową cenę oleju opałowego lekkiego, jaką Zamawiający zapłaci
Wykonawcy w dniu dostawy (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
- Cd – cena netto oleju opałowego obowiązująca w dniu zakupu u producenta publikowana na stronie
internetowej (każdorazowo należy podać nazwę strony www.)
- Sum – stały kwotowy upust lub marża1,
- VAT – należny podatek od towaru i usług,
co daje ostateczną cenę 1 litra oleju opałowego lekkiego brutto w dniu zakupu jaką Zamawiający
obowiązany jest zapłacić Wykonawcy.
Stały kwotowy upust/marża1, wynikający ze złożonej oferty obowiązujący/a przez cały czas trwania
umowy wynosi ……….. zł.
W przypadku realizacji dostaw w ilościach mniejszych niż określone w § 1 ust. 2, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie odpowiednie do faktycznie dostarczonej ilości oleju opałowego.
§6

1.
2.
3.
2.

Płatność realizowana będzie za każdą dostawę na podstawie faktury VAT, przelewem na rachunek
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
Do faktury Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo dołączyć protokół odbioru, kalkulację
sporządzoną według zasady określonej w § 5 ust. 2, dokument potwierdzający ilość (objętość)
faktycznie wydanego produktu oraz atest.
Faktury będą wystawiane na: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy
w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin, NIP 527-283-83-55.
W przypadku opóźnienia w przekazaniu należności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe
odsetki za opóźnienie.
§7

1.

Jeżeli przy odbiorze przedmiotu dostawy zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli przedmiot dostawy nie będzie odpowiadał wymaganym parametrom lub parametry budzić
będą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zleci dokonanie analizy oleju uprawnionej
jednostce, a w przypadku potwierdzenia się złej jakości oleju, kosztami analizy obciążony zostanie
Wykonawca,
2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub braków oleju opałowego, Wykonawca
w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia wady lub braków odbierze na własny koszt wadliwy olej, bądź
uzupełni w tym terminie braki olejowe,
3) jeżeli złej jakości olej opałowy spowoduje uszkodzenie urządzeń kotłowni, naprawa zostanie
wykonana na koszt Wykonawcy,
4) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić koszt naprawy, o którym mowa w ww. pkt. 3 oraz koszt
analizy, o której mowa w ww. pkt. 1 w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez
Zamawiającego.
2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru przedmiotu umowy będzie spisana notatka przez
przedstawicieli stron zawierająca wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
§8
1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostawy częściowej,
1

pozostanie zapis określony w ofercie Wykonawcy
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2) w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 7 ust. 1
pkt. 2,
3) z tytułu rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 15 % od niewykorzystanej maksymalnej wartości brutto umowy,
określonej w § 5 ust. 1.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
3. Niezależnie od powyższych kar Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania
uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej szkody.
§9
1.

W przypadku niedostarczenia oleju opałowego w terminie 5 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego
zamówienia częściowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu oleju opałowego na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Zamawiający według własnego wyboru:
1) wezwie Wykonawcę do zapłaty kosztów zakupu oleju opałowego, albo
2) potrąci koszt zakupu oleju opałowego z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za kolejne
dostawy.
§ 10
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.
§ 11
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Zamawiający dopuszcza świadczenie usług przez Podwykonawcę w zakresie wskazanym w Ofercie
Wykonawcy, tj. świadczenie Usług. Wykaz podwykonawców lub innych podmiotów, na których zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy Pzp, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 b Ustawy Pzp. 2.
Zgodnie z treścią art. 36 b ust. 2 Ustawy Pzp, jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy
Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust.1b Ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zmiana Podwykonawcy umieszczonego w wykazie, o którym mowa w ust. 1 wymaga sporządzenia
aneksu do Umowy.
W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3, Wykonawca złoży wniosek o zmianę
Podwykonawcy przed przystąpieniem nowego Podwykonawcy do realizacji części Umowy powierzonej
Podwykonawcy, w terminie umożliwiającym jego ocenę zgodnie z ust. 2.
Do wniosku Wykonawca załączy dokumenty odpowiednio potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie tego postępowania, zgodnie z
wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie
żądał oświadczeń i dokumentów zgodnie z art. 36 ba ust. 1 Ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający stwierdzi,
że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest
zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
Podwykonawcy.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę Podwykonawcom części zamówienia wskazanych w
Formularzu ofertowym, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie tego zamówienia
powierzonego Podwykonawcy, jak za działania własne. Nie narusza to uprawnień Zamawiającego do
skorzystania z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy służącego pokryciu
roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
W przypadku, jeżeli Wykonawca przy wykonaniu umowy posłuży się podwykonawcami, zobowiązuje
się do faktury dołączyć dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy,
którego wierzytelność jest częścią składową faktury wraz z oświadczeniem, potwierdzającym
otrzymanie terminowej zapłaty – wynagrodzenia lub cesję przelewu wierzytelności dokonaną po
uprzedniej zgodzie Zamawiającego, przez Wykonawcę na Podwykonawcę dostawy.
§ 12

1.

Strony zobowiązują się do zapewnienia poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji
niniejszej umowy i nie ujawniania ich bez uprzedniej zgody Strony, która jest ich administratorem.
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2.
3.

4.
5.
6.
7.

Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1 wyłącznie w celu
realizacji niniejszej umowy.
Obowiązek zachowania w poufności dotyczy w szczególności informacji prawnie chronionych,
do których Strony mogą mieć dostęp w trakcie lub w związku z realizacją Przedmiotu umowy,
bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje takie nie są
powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń
sądów lub decyzji odpowiednich władz.
Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy ani jej treść w zakresie
określonym obowiązującymi przepisami prawa.
Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które zostały podane do publicznej wiadomości
w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej umowy lub są znane Stronie z innych źródeł.
Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają postanowień przepisów szczególnych
powszechnie obowiązującego prawa, nakładających obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym
tymi przepisami zakresie.
Wszelkie dane osobowe uzyskane podczas realizacji niniejszej umowy będą Przetwarzane w taki
sposób i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do jej realizacji, z zachowaniem zasad
określonych w rozporządzeniu 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 z dn. 4 maja 2016 r.).
§ 13

1.
2.
3.
4.

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej w treści Umowy, Ustawą Pzp).
W wypadku ewentualnych sporów wynikłych z wykonywania Umowy Strony będą dążyć do ich
ugodowego rozstrzygnięcia. W sytuacji nie osiągnięcia porozumienia, spory wynikłe z Umowy będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia są:
1) ze strony Zamawiającego: …………………………. …………………………. …………………
2) ze strony Wykonawcy: …………………………. …………………………. ……………………….
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.

………………………………………

………………………………………

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 6

do SIWZ

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:
„Dostawa oleju opałowego KOWR OT w Lublinie”.
Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr LUB.WOP.260.9.2019

Oświadcza, że:
1) oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję
się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego.

nie

wydano

zakazu

ubiegania

2) oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuje nie wydano prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

……………………………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………………………………………….
(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 7 do SIWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 lub 14 RODO, w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych 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:
1. administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie
(01- 207) przy ul. Karolkowej 30;
2. w KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem email:
iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt.12;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie pretargu
nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego KOWR OT w Lublinie”, postępowanie nr
LUB.WOP.260.9.2019
4. 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 Pzp;
5. 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;
6. 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;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. 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 osobowych3;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO4;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
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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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