Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
26-600 Radom, ul. Tochtermana 1
www.pogotowie.radom.pl
tel./ fax (48) 362-48-47
e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl
NIP: 948-16-68-643
REGON: 670206286

Nr sprawy: RSPR – 2 PN/ 2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego

dostawa oleju napędowego do ambulansów sanitarnych
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Radom, dnia 09.09.2019 r.

Zatwierdził

Niniejszy dokument zawiera 43 ponumerowanych stron

Strona 1 z 43

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
SIWZ - Dostawa - oleju napędowego do ambulansów sanitarnych RSPR

I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa :
Adres:
tel./fax. :
adres e-mail:
strona internetowa:

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,
ul. Tochtermana 1, 26 – 600 Radom,
(48) 362–48–47
pogotowie@pogotowie.radom.pl
www.pogotowie.radom.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest „dostawa - oleju napędowego do ambulansów sanitarnych
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego” w minimum 3 czynnych całodobowo stacjach
paliwowych zlokalizowanych na terenie Radomia.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę oleju napędowego (o parametrach jakościowych zgodnych
z obowiązującymi normami), jako szacunkowe gwarantowane ilości od około 9 000 do 11 000 litrów
miesięcznie, przez cały okres trwania umowy.
3.2. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia.
3.2.1 Wskazane ilości paliw należy traktować, jako szacunkowe gwarantowane ilości. Zamawiający
zastrzega sobie prawo nie wykorzystania w całości przedmiotu zamówienia w czasie
obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych.
Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości litrów paliwa w stosunku do założonych wielkości,
wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
3.2.2 Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw.
3.2.3 Paliwa płynne będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych ( T. jedn. Dz.U z 2013 r. poz. 1058 z późn. zm.).
3.2.4 Wykonawca gwarantuje, że stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla
stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw
płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej
i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 ze zm.).
3.2.5 Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliwa do ambulansów sanitarnych należących do
Zamawiającego polegać będzie na:
a) Tankowaniu paliwa do ambulansów sanitarnych Zamawiającego na stacjach paliw
wykonawcy, czynnych codziennie (7 dni w tygodniu) 24 godziny na dobę,
b) Wydawaniu paliwa w formie tankowania z dystrybutora stacji paliw tylko bezpośrednio do
zbiorników uprawnionych ambulansów sanitarnych wykazanych w załączniku nr 1 do umowy,
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c) Prowadzeniu przez wykonawcę ewidencji pobranego paliwa dla poszczególnych ambulansów
sanitarnych z podaniem daty i miejsca tankowania, ilości i wartości pobranego paliwa,
numeru rejestracyjnego pojazdu, stanu licznika pojazdu (stan licznika podaje kierowca na
stacji paliw),
d) Naliczaniu kosztów zakupu według cen obowiązujących na stacji paliw wykonawcy, w dniu
sprzedaży pomniejszonych o zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie rabat cenowy, przez
cały okres obowiązywania umowy,
e) Realizacji rozliczania tankowań w systemie bezgotówkowym, np. za pomocą elektronicznych
kart wydanych przez wykonawcę na każdy pojazd Zamawiającego,
- przewidywana ilość zgłoszonych do tankowania pojazdów to średnio 27 (w ciągu roku) plus
do 8 szt. nowych pojazdów w czasie realizacji umowy, plus 1 karta zastępcza na okaziciela
- Zamawiający dopuszcza inny niż opisany powyżej sposób realizacji bezgotówkowego
rozliczania tankowania pojazdów Zamawiającego, zaproponowany przez wykonawcę,
spełniający wymagania opisane w SIWZ i projekcie umowy,
f) Rozliczaniu zawartych transakcji fakturami VAT po zakończeniu każdego miesiąca.
Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę faktury.
g) Przyjęciu przez wykonawcę terminu płatności 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury.
3.2.6. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość ambulansów sanitarnych użytkowana obecnie przez
Zamawiającego w czasie trwania umowy może ulec zmianie
3.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
3.5. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art.67 ust. pkt.7
3.6. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
3.7. Kody CPV : 09.13.41.00-8

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dostawy realizowane będą w terminie do: 30.06.2021r. lub do wyczerpania wartości przedmiotu
umowy tj. do kwoty 1 172 000, 00 zł słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące zł (brutto).

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ.
5.2. Ocena spełniania nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, w których
wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia.
5.3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu określa warunki udziału w postępowaniu tj:
5.3.1 - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający żąda, by wykonawca posiadał koncesję na obrót
paliwami, zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne (t.j z 2019 Dz.U. nr 755);
5.3.2 – sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, że
jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną min. 700 000,00 zł.
(słownie: siedemset tysięcy złotych )
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5.4
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych
w art. 23 ustawy.
5.5
Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy, Zamawiający określa, że ubezpieczenie określone w pkt 5.3.2
powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza by wykonawcy sumowali doświadczenie w celu
wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
5.6.
W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy
Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się
średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w
którym zostanie on opublikowany.
5.7
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
5.7.1 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 zamówienia.
5.7.2 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy.
5.7.3 Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt. 5.7, nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
j.w.
5.8 Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia w oparciu o przesłanki określone
w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8
w art. 24 ust.1 pkt. 13-23 oraz w art. 24 ust.5 pkt 1 i 8
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
6.1. Do oceny w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku
W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
6.1.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 3).
6.2. Wykonawca, po otwarciu ofert w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 23 ustawy (załącznik nr 4) wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
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przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia
6.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,
2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
3) aktualne zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6.4 dokumentu potwierdzającego , że spełniają warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów .
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca na wezwanie przedstawi koncesję,
zezwolenie, licencję lub inny dokument potwierdzający prawo do obrotu paliwami.
6.5 dokumentu potwierdzającego , że spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji
ekonomicznej lub finansowej.
6.5.1 potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez Zamawiającego /tj. min. 700 000,00 zł słownie: siedemset tysięcy złotych/.
6.6 Dokumenty podmiotów zagranicznych
6.6.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo, ze zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
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b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
6.6.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego realizacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem
terminów ich ważności.
6.6.3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego 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. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli
Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy, lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 2016 r. poz. 352).
6.8.1. W takiej sytuacji wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń
lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury
postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do
wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowym i ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
6.8.2. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.
6.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.10. Informacja dla wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom
6.10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
6.10.2. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
o ile są mu znani na etapie składania ofert.
6.11. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
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6.11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
6.11.2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wypełnione
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 pkt. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.12. Informacja dla wykonawców, którzy polegają na innym podmiocie – na zasadach określonych
w art. 22a.
6.12.1 W sytuacji gdy wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, w celu oceny, czy
wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentu, który określ w
szczególności:
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;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

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

7.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r.
poz. 1844 oraz 2016 r. poz. 147 i 615).
7.2. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
7.3. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej.
7.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
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7.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.
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
Zmawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
7.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 7.6., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 7.6.
7.9. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być sformułowany na piśmie i przekazany faksem
pod nr tel/fax. (48) 362-48-47, lub pocztą elektroniczną: e-mai pogotowie@pogotowie.radom.pl,
7.10. Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca
przekaże Zamawiającemu również w formie edytowalnej na adres:
pogotowie@pogotowie.radom.pl
7.11. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.
7.12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert,
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści SIWZ
Zamawiający udostępni na stronie internetowej
7.13. Wszelka korespondencja winna być kierowana na adres:
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom,
Znak postępowania: RSPR – PN-2/2019
7.14. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
Pan Marek Dziewierz (kwestie merytoryczne),
Pan Marek Dziewierz (kwestie formalne).
e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl
tel. 48/36 248 47, kom. 692 735 031

VIII. WADIUM
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
9.4. 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.
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X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
10.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się na druku formularza oferty
(załącznik nr 1 do SIWZ) z wykorzystaniem odpowiednich druków będących częścią niniejszej,
SIWZ, załączając do nich wymagane dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa itp.
10.3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki i wymagania zawarte w SIWZ oraz winna zawierać
wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ. Wykonawca
zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 2 do SIWZ (formularz kosztorysowy).
10.3 Na dzień składania ofert , oferta powinna zawierać:
10.3.1 Formularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ
10.3.2 Kosztorys ofertowy- załącznik nr 1 do oferty
10.3.3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału – załącznik nr 3 do
SIWZ
10.3.4 Klauzula informacyjna ,,RODO” - załącznik nr 5 do SIWZ
10.3.5 Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, - załącznik nr 6 do SIWZ
Ewentualnie:
10.3.6 Pełnomocnictwo
10.3.7 Zobowiązanie innego podmiotu
10.4. Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie.
10.5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub
nieścieralnym atramentem.
10.6. Wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
zapisanych stron oferty oraz załączników.
10.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób,
parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania –
w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.
10.8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy - zgodnie z wpisem do
właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy
w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z
pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione
zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Dołączone pełnomocnictwo
powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza.
10.9. Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą zostać dostarczone w formie oryginałów lub
czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę oraz winny
być sporządzone w języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku
obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski i poświadczonym
przez wykonawcę.
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10.10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), wykonawca
winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości, zastrzec
wraz z uzasadnieniem, które dokumenty nie mogą być udostępniane, opatrując je klauzulą
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać” i umieścić je
w oddzielnej kopercie. W przeciwnym razie cała Oferta zostanie ujawniona na każdy wniosek,
jaki wpłynie do zamawiającego. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy.
10.11. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem:

"Dostawa oleju napędowego do ambulansów sanitarnych
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego"
Znak sprawy: RSPR – 2PN/2019
Nie otwierać przed dniem 19.09.2019r. godz. 10:15
oraz nazwą, dokładnym adresem i numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się odcisk
pieczęci).
10.12. W przypadku ofert dostarczanych przez firmy kurierskie, wykonawca zobowiązany jest na
kopercie doręczyciela umieścić dopisek „OFERTA PRZETARGOWA na dostawę oleju
napędowego do ambulansów sanitarnych Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego”.
10.13. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,
przy ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom, (piętro I, pokój nr 12).
10.14. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed
ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego.
10.15. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie
z dopiskiem "ZMIANA". Na kopercie musi znajdować się nazwa wykonawcy, dokładny adres
i numer telefonu wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
10.16. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu
składania ofert.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Oferty należy składać w:
sekretariacie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600
Radom - piętro I, pokój nr 12 (wejście do obiektu od strony ul.Tochtermana) - w dni robocze od
poniedziałku do piątku, w godzinach: 800 - 15 00, lub przesłać drogą pocztową.
11.2. Termin składania ofert upływa dnia 19.09..2019r. o godz. 10:00
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2019r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego
w Radomiu przy ul. Tochtermana 1, piętro II, pokój 13.
11.4. Otwarcie ofert jest jawne.
11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
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11.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny oferty, wysokość zaoferowanego rabatu od ceny dystrybutorowej
,terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu i warunków płatności zawartych w
ofercie.
11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach.
11.8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w rozdz. VI ust. 6.2 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA
CENY
12.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
12.2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające
wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można
realizować zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają wykonawcę
zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia.
12.3. Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie podlega negocjacjom
wypełniając prawidłowo formularz oferty, formularz cenowy, stanowiące odpowiednio załączniki
nr 1, 2 do SIWZ.
12.4. Wykonawca określi cenę oferty z uwzględnieniem należnego podatku VAT w złotych,
z zastrzeżeniem postanowień ust 12.5.
12.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
12.6. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (liczbowo i słownie), ponieważ w takiej walucie
dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą, którego oferta uznana
zostanie za najkorzystniejszą.
12.7. Wykonawca składając ofertę określi ceny jednostkowe brutto oraz wartości brutto dla
każdej pozycji formularza cenowego sporządzonego według załącznika nr 1 do SIWZ
12.8. Średnią cenę dystrybucyjna 1 litra ON stanowi suma wartości brutto wszystkich pozycji
formularza kosztorysu ofertowego, sporządzonego według załącznika nr 1 do oferty.
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XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

13.1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium oceny przypisując mu
wagę:
KRYTERIA OCENY OFERTY
a) Cena z wagą Wc 99%
Cenę należy wyliczyć, jako średnią dziennych cen sprzedaży wg kosztorysu ofertowego
(załącznik nr 1 do oferty).
Co – Cena oferty wyliczona według wzoru:
Co = Cd - R
Waga ceny zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
według następującego wzoru:
Cn

WC= ⎯⎯ * 100 * 99%

CO
gdzie:
Wc- waga całkowita ceny
Cn – cena najniższa oferowana w ofertach pomniejszona o proponowany rabat oferenta
Co – cena oferty badanej
Cd – średnia cena dystrybucyjna (brutto) wyliczona jak w załączniku nr 1do oferty .
R – rabat od ceny dystrybucyjnej
Zadeklarowany rabat pozostaje niezmieniony przez cały okres obowiązywania oferty.
Obliczenia średniej ceny sprzedaży dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
b) Dostępność stacji paliwowych w Radomiu Wd z wagą max 1%
Wykonawca otrzymuje niżej wymienioną ilość punktów w zależności od oferowanej ilości
dostępnych stacji paliwowych czynnych całodobowo zlokalizowanych na terenie miasta
Radomia.
Lp. Ilość dostępnych stacji Waga w %
na terenie Radomia
1.
12.2.

W
przypadku
których mowa w art.
Zamawiający

2.

3
4 i więcej stacji

0
1

wystąpienia przesłanek, o
93 ust. 1 ustawy Pzp
unieważnia postępowanie.
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12.3. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone
w SIWZ oraz otrzymała najwyższą łączną sumę punktów za wszystkie kryteria, wynikającą
z poniższego wzoru
Wo* = Wc + Wd
gdzie:
Wo- suma punktów
Wc- waga całkowita ceny
Wd - dostępność stacji

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

14.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, o powodach odrzucenia oferty,
4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.2. Umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż po upływie terminów określonych zgodnie z art.
94 ustawy. O terminie podpisania umowy wykonawca zostanie poinformowany osobnym
pismem.
14.3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, jako
najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
15.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonych w niniejszej SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.
15.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich
Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy oraz udostępni na
stronie internetowej Zamawiającego i w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń
w swojej siedzibie informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 5-7 ustawy.
15.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
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XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa
w art. 147 ustawy.

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
17.1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ oraz zgodnie z wzorem umowy
załączonym do SIWZ (załącznik nr 2).
17.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w następujących
zakresach:
1) zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT,
2) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
3) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
4) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego,
5) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń,
przejęć, itp.).

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
18.1. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy i przysługują wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
18.2. Na podst. art. 181 ust. 1 ustawy wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na
które nie przysługuje odwołanie na podst. art. 180 ust. 2.
XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTEPOWANIEM
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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:
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19.1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

- Zamawiający – Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600
Radom, tel. 48 36 248 47, e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl, względem osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności: wykonawcy będącego osobą
fizyczną, pełnomocnika wykonawcy członka organu zarządzającego wykonawcy, osób skierowanych
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu.
19.2 Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Urząd Zamówień Publicznych [ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, reprezentowany przez
UZP – względem osób fizycznych, od których dane osobowe pozyskał w toku kontroli;

Prezesa

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, reprezentowana przez Prezesa KIO –
względem osób fizycznych, od których pozyskał dane osobowe w ramach wniesionych środków
ochrony prawnej.
19.3 Inspektorem ochrony danych (IOD) w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
jest Pani Barbara Łopyta: adres e-mail: iodo@pogotowie.radom.pl, telefon: 48/36 248 47
19.4 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer RSPR– 2PN/2019
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz wykonania umowy – w kategorii dane
zwykłe/dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 i/lub art. 10 RODO.
19.5 Do przetwarzania danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków
skazujących, o których mowa w art. 10 RODO, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające
pisemne upoważnienie administratora danych. Osoby takie są ponadto zobowiązane do
zachowania tych danych w poufności.
19.6 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.
19.7 W odniesieniu do danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków
skazujących, o których mowa w art. 10 RODO, Zamawiający będzie udostępniał te dane jedynie w
sytuacji, w której ich ujawnianie jest niezbędne w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej. Po upływie terminu na skorzystanie ze środków ochrony prawne albo w
przypadku, gdy o dostęp do dokumentów zawierających te dane ubiegają się podmioty, którym
nie przysługuje prawo do korzystania ze środków ochrony prawnej, Zamawiający będzie
udostępniał dane osobowe zawarte w ww. dokumentach po ich odpowiednim
pseudonimowaniu.
19.8 Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny z wyłączeniem danych, o których
mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
19.9 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; chyba że
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niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny
obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
19.10 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.
19.11 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
19.12. Pani/Pana dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
19.13 Posiada Pani/Pan, na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
19.14 Jeżeli podanie informacji o Pani/Pana danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
Pani/Pana żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
19.15 W przypadku Pani/Pana danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego
w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawo dostępu do Pani/Pana danych jest wykonywane
drodze żądania skierowanego do Zamawiającego, przy czym za wdrożenie wszelkich
proporcjonalnych środków organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych w BZP odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, odpowiedzialny
jest Prezes UZP.
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
19.16 Realizacja tego prawa nie może prowadzić do zmiany wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu, zmiany postanowień umowy ani nie może naruszać
integralności protokołu i załączników do niego.
19.17 W przypadku Pani/Pana danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego
w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawo dostępu do Pani/Pana danych jest wykonywane w
drodze żądania skierowanego do Zamawiającego, przy czym za wdrożenie wszelkich
proporcjonalnych środków organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych w BZP odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
odpowiedzialny jest Prezes UZP.
– 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;
19.18 Wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem
po stronie przedsiębiorcy niezwłocznego wskazania innej osoby w miejsce osoby żądającej
ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.
19.20 Wystąpienie z ww. żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
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19.21 W przypadku ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Zamawiający
będzie udostępniał protokół postępowania tylko w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
19.22 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych.
19.23
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;
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku udostępnienia Zamawiającemu przez podmiot biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, danych osobowych swoich pracowników, zleceniobiorców, pełnomocników,
członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów
rzeczywistych lub innych osób, Zamawiający wnosi o poinformowanie tych osób o danych
administratora/Zamawiającego, o danych IOD, o celach przetwarzania, kategoriach danych, odbiorcach
i o przetwarzaniu danych osobowych

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 do oferty - Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa
Załącznik nr 1 do Umowy - Wykaz ambulansów Radomskiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego upoważnionych do bezgotówkowego tankowania olejem napędowym
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ - Klauzula informacyjna ,,RODO”
Załącznik nr 6 do SIWZ- Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór zobowiązania innego podmiotu
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Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Dostawa oleju napędowego do ambulansów sanitarnych
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
1. Zamawiający
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom,
tel./fax. (48) 362–48–47, adres e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl
strona internetowa: www.pogotowie.radom.pl
2. Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. Siedziba Wykonawcy ..........................................................................................................................
4. NIP ..........................................................; REGON ............................................................................
5. Tel./fax................................................................................................................................................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym (znak sprawy: RSPR-2PN/2019)
zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl oraz na stronie internetowej
www.pogotowie.radom.pl, stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia – dostawa - oleju napędowego do ambulansów
sanitarnych Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego” w minimum 3 czynnych całodobowo
stacjach paliwowych zlokalizowanych na terenie Radomia.
Cena brutto1 litra ON wg kosztorysu - Załącznik nr 1 do oferty
- ……..............................…..…………….…. zł (brutto)
(słownie złotych: ……………………………………………………..…………….........….……..)
1) Rabat do 1 litra ON w złotych od ceny brutto - …..………..…..zł
2) Ilość posiadanych stacji paliwowych na terenie miasta Radomia: ….......……….. stacje paliwowe
(zgodnie z poniższym wykazem)
Wykaz posiadanych stacji paliwowymi zlokalizowanych na terenie miasta Radomia
/ minimum 3 stacje paliwowe czynne całodobowo, przez cały okres trwania umowy/
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa (numer) stacji paliwowej

Adres

6. Akceptujemy termin płatności 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
7. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
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8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został
przez nas zaakceptowany.
10. Informujemy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, a w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia pisemnej
umowy na warunkach przedstawionych w formularzu oferty, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
11. Oferta zawiera ................................ kolejno ponumerowanych stron.
12. Załącznikami do oferty są:
- .......................................................................
- .......................................................................
- .......................................................................
- .......................................................................
- .......................................................................
- .......................................................................

……...…………………..................………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

…………….....……..dnia………....…..2019 r.
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Załącznik nr 1 do oferty

Kosztorys ofertowy
- kalkulacja ceny jednostkowej ON w okresie: czerwiec 2019 r..
1.
2.

Wykonawca posiadający 3 stacje paliwowe czynne całodobowo zlokalizowane na terenie miasta Radomia
sporządza kosztorys dla 3 stacji.
Wykonawca posiadający więcej niż 3 stacje paliwowe czynne całodobowo zlokalizowane na terenie miasta
Radomia sporządza kosztorys dla wszystkich stacji zlokalizowanych na terenie miasta Radomia

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Data

Cena dyst. 1 litra ON w PLN (brutto)
Stacja 1

Stacja 2

Stacja 3

Stacja…n

01.06.2019
02.06.2019
03.06.2019
04.06.2019
05.06.2019
06.06.2019
07.06.2019
08.06.2019
09.06.2019
10.06.2019
11.06.2019
12.06.2019
13.06.2019
14.06.2019
15.06.2019
16.06.2019
17.06.2019
18.06.2019
19.06.2019
20.06.2019
21.06.2019
22.06.2019
23.06.2019
24.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
29.06.2019
30.06.2019
Suma
Suma wartości ON

(brutto)
S1 = ⎯⎯⎯⎯⎯
Średnia cena
30 dni
dystrybucyjna na stacji

Suma wartości ON
(brutto)
S2= ⎯⎯⎯⎯⎯

30 dni

gdzie: S1 – Stacja 1 gdzie: S2 – Stacja 2

Suma wartości ON
(brutto)
S3 = ⎯⎯⎯⎯⎯

30 dni

gdzie: S3 – Stacja 3

Suma wartości ON
(brutto)
S…n= ⎯⎯⎯⎯

30 dni

gdzie: S..n – Stacja..n
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Średnia cena dystrybucyjna sprzedaży Cd wyliczona według wzoru

S1+ S2+ S3+S….n
Cd = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯
n
n

gdzie:
Cd – średnia cena dystrybucyjna, ·
n- ilość posiadanych stacji paliwowych zlokalizowanych w Radomiu
Uwaga:
1. Wykonawca sporządzając kosztorys ofertowy przyjmuje do kalkulacji najwyższą cenę
dystrybucyjną obowiązującą na stacji paliwowej w danym dniu (bez uwzględniania stosowanych
rabatów).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w oryginały dokumentów źródłowych
( paragony fiskalne), na podstawie, których sporządzony został powyższy kosztorys.
3. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu dokumenty źródłowe w terminie nie
dłuższym niż 2 dni robocze od dnia formalnego wystąpienia Zamawiającego z żądaniem
w przedmiotowej sprawie.
4. Odmowa lub nieterminowe ustosunkowanie się Wykonawcy do żądania Zamawiającego
opisanego w pkt. 2, stanowić będzie podstawą do uznania, że Wykonawca podał nieprawdziwą
informacje, w związku z czym jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
(WZÓR) UMOWA Nr
na zamówienie publiczne udzielone w trybie art. 39 „przetarg nieograniczony” ustawy prawo
zamówień publicznych
z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Poz. 1986 z póź.zm.).
zawarta w dniu ……….… 2019 roku w Radomiu pomiędzy:
Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1, NIP 94816-68-643, tel./fax. (48) 362-48-47, NIP 948-16-68-643, Regon 670206286
reprezentowaną przez: lek. med. Piotra Kowalskiego- Dyrektor
zwany dalej Zamawiającym, a firmą
.............................................................................................................................
którą reprezentuje/ą /:
………………………………………………………………………….............................................…
wpisaną do ………………………………………….……….....................................................
zwaną dalej Wykonawcą.
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej 221 000 Euro na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r, poz. 1986 )

§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji:
1. Dostawa - oleju napędowego do ambulansów sanitarnych Radomskiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego” w minimum 3 czynnych całodobowo stacjach paliwowych zlokalizowanych na
terenie Radomia.
2. Miejscem tankowania są stacje paliwowe wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia, jako szacunkowe gwarantowane ilości od około 9 000 do 11 000 litrów
miesięcznie, przez cały okres trwania umowy.
§2
Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2021r. lub do wyczerpania wartości
przedmiotu umowy tj. do kwoty 1 172 000,00 zł (brutto), w zależności od tego, która z powyższych
okoliczności wystąpi, jako pierwsza.
§3
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wymienione w SIWZ ilości paliwa są szacunkowe
i zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć ilość zamówienia oleju napędowego
w zależności od potrzeb. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe
lub prawne.
2. W przypadku zmniejszenia bądź zwiększenia rozmiaru dostaw rozliczenie nastąpi
w odniesieniu do faktycznej ilości litrów dostarczonego przedmiotu zamówienia przy
zastosowaniu cen jednostkowych, tj. cena 1 litr oleju napędowego na stacji w dniu tankowania
pomniejszona o rabat zadeklarowany w ofercie.
§4
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości netto 952 845, 53 zł
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+ 23% VAT = 1 172 000, 00 zł brutto (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące
złotych zgodnie (brutto)
z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia z dnia
…......…………………….r.
2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie pobrane paliwo.
3. Rabat od ceny brutto za 1 litr ON wynosi …......….............….. zł
§5
W ramach usługi określonej w § 1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Sprzedaży paliw zgodnie z normą zadeklarowaną w ofercie.
2. Tankowania ambulansów sanitarnych Zamawiającego poza kolejnością. Wykaz ambulansów
Zamawiającego uprawnionych do tankowania paliwa w ramach niniejszej umowy zawiera
załącznik nr 1 do umowy.
3. Zapewnienia ciągłości tankowania całodobowo.
4. Udostępniania świadectwa, jakości i próbki paliwa danej partii towaru na każde żądanie
Zamawiającego - w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z deklarowaną normą, koszty
przeprowadzonych badań pokrywa Wykonawca.
5. Wystawiania wydruku z terminala fiskalnego potwierdzającego wykonanie tankowania paliwa na
stacji Wykonawcy. Wydruk zawiera niezbędne dla Zamawiającego informacje tj. adres stacji
paliwowej, na której odbyła się transakcja, data i godzina transakcji, numer rejestracyjny
ambulansu, stan licznika przy tankowaniu, ilość zatankowanego paliwa, oraz wartość zakupu.
6. Wydania oraz dostarczenia do siedziby Zamawiającego dokumentów (kart) uprawniających do
tankowania bezgotówkowego najpóźniej do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania tankowania ambulansów sanitarnych.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody Zamawiającego i osób trzecich spowodowane
złą, jakością paliwa ( parametry jakościowe nie zgodne z obowiązującą normą).
3. Reklamacje z tytułu ilości, jakości oraz ceny zatankowanego paliwa Zamawiający składa
w terminie 7 dni od daty tankowania lub otrzymania faktury.
4. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego od uregulowania należności z wyjątkiem, gdy
dotyczy zastosowania nieprawidłowej ceny.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność zakupu paliwa do ambulansu właściwego do
przypisanej karty.
§7
1. Cena zakupu oleju napędowego będzie ulegać zmianie dla poszczególnych dostaw w zależności
od fluktuacji cen oleju napędowego na rynku paliw (w przypadku zmiany cen hurtowych
u producenta).
2. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach
wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należytego Wykonawcy,
w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5
ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniu społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
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3. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności przelewem na konto Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
4. Faktury za ilość zatankowanego oleju napędowego wystawiane będą po zakończeniu każdego
miesiąca.
5. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.
6. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku zamawiającego pokrywa Zamawiający, natomiast
koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem zamawiającego pokrywa Wykonawca.
7. Płatności realizowane będą w PLN.
§8
W przypadku przerwania ciągłości realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu innego źródła tankowania na terenie Radomia na
warunkach zawartych w §5 umowy.
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach,
b) w przypadku, gdy w sposób bezsporny zostanie dowiedzione, że jakość dostarczanego paliwa
nie odpowiada wymaganiom wg PN-EN 590+A1:2011
c) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
e) Wykonawca nie realizuje postanowień § 5 umowy bez uzasadnionych przyczyn pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego skutecznie
dostarczonego wezwania w terminie miesiąca od upływu terminu zapłaty,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł wypełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Powinno
zawierać uzasadnienie, termin do odstąpienia: 14 dni od powzięcia informacji przez stronę
o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie.
4. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10 % wartości brutto pozostałej do realizacji umowy, licząc od ceny obowiązującej w
dniu odstąpienia od umowy.
5. Zamawiający może potrącić przewidziane w umowie kary pieniężne z dowolnej należności
Wykonawcy.
6. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych za każdy dzień zwłoki.
§10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§11
Wszelkie problemy i spory wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego
rozwiązania będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
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§12
Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący pod rygorem, że
czynność ta będzie nieważna zgodnie z art.54 ust.5 ustawy z dnia 15.04.2011r o działalności leczniczej
(Dz.U z 2013r poz.217 ze zm)
§13
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie
nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania
zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisy ustawy Kodeks Cywilny, oraz inne
przepisy wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
§14
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, oraz określił warunki takiej zmiany
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie
a) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę,
b) zmiany siedziby Wykonawcy ,
c) zmiany numeru konta Zamawiającego lub Wykonawcy,
d) zmiany wynagrodzenia brutto wynikającej z urzędowych zmian w obowiązujących przepisach
podatkowych tj. zmiana podatku VAT.
3. Zmiany dokonane z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu poza sytuacjami wskazanymi
powyżej są nieważne.
§15
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Zamawiający a drugi egzemplarz Wykonawca.
§16
Załącznikiem do niniejszej umowy jest oferta przetargowa wraz ze złożonymi oświadczeniami
i dokumentami.

……………………………….
ZAMAWIAJĄCY

………………………………..
WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do Umowy
Wykaz ambulansów Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
upoważnionych do bezgotówkowego tankowania olejem napędowym
Lp.

Numer rejestracyjny

Marka i model

1.

WR 730AK

Mercedes Sprinter

2.

WR 740AK

Mercedes Sprinter

3.

WR 750AK

Mercedes Sprinter

4.
5.
6.
7.

WR 8905W
WR 8906W
WR 8666U
WR 8999U

Mercedes Sprinter
Mercedes Sprinter
Mercedes Sprinter
Mercedes Sprinter

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

WR 8501H
WR 8502H
WR 8503H
WR 8504H
WR 8505H
WR 8506H
WR 8507H

Mercedes Sprinter
Mercedes Sprinter
Mercedes Sprinter
Mercedes Sprinter
Mercedes Sprinter
Mercedes Sprinter
Mercedes Sprinter

15.

WR 1576K

Mercedes Sprinter

16.
17.

WR 8714K
WR 1099L

Mercedes Sprinter
Mercedes Sprinter

18.
19.
20.
21.
22.
23.

WR 1873S
WR 2991T
WR 09767
WR 9825F
WR 9826F
WR 9827F

Mercedes Sprinter
Mercedes Sprinter
Mercedes Sprinter
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy

24.

WR 9828F

Volkswagen Crafter

25.
26.
27.

WR 1386E
WR 1387E
WR 1389E

Volkswagen Crafter
Volkswagen Crafter
Volkswagen Crafter

* ilość i marka pojazdów może ulec zmianie
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Załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY Z ART. 25A UST. 1
Część I: Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania o udzielenie zamówienia.
Numer ogłoszenia w BZP: ………………………. z dnia …………………

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY
PEŁNA Nazwa (firma, adres,):
Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
(Tytuł postępowania podany w BZP)
Krótki opis przedmiotu zamówienia dla
udzielanego zamówienia na wskazane wyżej
postępowanie:
(wskazać tak jak w ogłoszeniu w BZP)
Numer referencyjny nadany sprawie przez
zamawiającego
(jeżeli dotyczy):
Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach
OŚWIADCZENIA WŁASNEGO WYKONAWCY wypełnia wykonawca.
Część II: Informacje dotyczące wykonawcy
A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY
Identyfikacja:

Odpowiedź:

Pełna nazwa firmy;
W zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/ CEiDG)
(podać właściwy numer oraz zarejestrowaną
formę prawną wraz z jej numerem)
Adres pocztowy :
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Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów:

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[……]

(dane osób należy powtórzyć tyle razy ile jest to
konieczne)
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem [] Tak [] Nie
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1?
(Należy wypełnić do celów statystycznych)
OFERTA WSPÓLNA

Odpowiedź:

Wykonawca bierze udział w postępowaniu o [] Tak [] Nie
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi
wykonawcami (np. konsorcjum, spółka cywilna)
OŚWIADCZENIA WŁASNE WYKONAWCY.
Jeżeli tak:
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (np.
- lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców
biorących wspólnie udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (firma: nazwa, adresnależy powtórzyć tyle razy ile firm wchodzi w
skład konsorcjum, spółka cywilna ):

a): [……]

b): [……]

c): [……]
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
biorącej udział (jeżeli wykonawcy przyjęli nazwę
własną/wspólna dla tego działania):
B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY
W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia (należy powtórzyć tyle razy ile jest to konieczne i wynika z dokumentów
rejestrowych firmy

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionów EUR.
1
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Osoby upoważnione do reprezentowania,

Odpowiedź:

o ile istnieją:
1.

Imię i nazwisko:

[……],
[……]

2

Stanowisko/Działający(-a) jako:

[……]

3

Adres pocztowy Firmy:

[……]

4

Telefon:

[……]

5

Adres e-mail:

[……]

C: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA
Podwykonawstwo:

Odpowiedź:

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim [] Tak [] Nie
podwykonawstwo
jakiejkolwiek
części Jeżeli tak, o ile są mu znani, należy podać wykaz
zamówienia?
proponowanych podwykonawców:
[…]

Część III: Obligatoryjne podstawy wykluczenia
A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO
W art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych określono podstawy
obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy.

Podstawy wykluczenia związane z wyrokami skazującymi za
przestępstwo na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 13,
14, 21
1

Czy
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, prawomocnie
skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a,
art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm. )) lub¬ art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.
U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny,

Odpowiedź:

[] Tak [ ] Nie

_____________________

(wypełnienie poniższej informacji
oraz w pozycji 2-4 dotyczy
okoliczności, gdy wykonawca był
karany. Jeżeli nie był karany może
usunąć pozycje od 2-4

c) skarbowe,
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d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o
którym mowa w pkt 13;
2

Jeżeli tak, roszę podać (tyle razy ile to jest konieczne):
a) datę wyroku, określić, których podstaw wykluczenia
wskazanych wyżej on dotyczy, oraz podać powód(-ody)
skazania;

[] Tak [] Nie

a) data: [ ], punkt(-y): [ ],
powód(-ody): [ ]
b) [……]

b) wskazać, kto został skazany [ ];
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone
w wyroku:

c) długość okresu wykluczenia
[……] oraz artykuł(-u), artykuł(-ów)
to dotyczy.
Czy odnośna dokumentacja jest
dostępna w formie elektronicznej
[] Tak, [] Nie
Jeżeli tak, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub
organ, dokładne dane referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……][……]2

3

W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął [] Tak [] Nie
środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo
istnienia
odpowiedniej
podstawy
wykluczenia
(„samooczyszczenie”)?

4

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki posiłkując [……]
się wskazanymi przykładowo walorami w art. 24 ust. 8:
B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne:

1

2

15) Czy wobec wykonawcy, wydano prawomocny wyrok
sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków,

Odpowiedź:

[] Tak [] Nie
(wypełnienie informacji w kolumnie
2- dotyczy sytuacji, gdy wykonawca
nie wywiązał się z obowiązków

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Strona 31 z 43

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
SIWZ - Dostawa - oleju napędowego do ambulansów sanitarnych RSPR

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub płatności:
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2

Jeżeli tak, proszę wskazać:
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to
dotyczy;
b) jakiej kwoty to dotyczy?
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie
obowiązków:
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:
Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?

Podatki

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

a) [……]
b) [……]

a) [……]
b) [……]

c1) [] Tak [] Nie

c1) [] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie

–

[] Tak []
Nie

–

[……]

–

[……]

–

–

Proszę podać datę wyroku lub decyzji.

–

W przypadku wyroku, o ile została w nim
bezpośrednio określona, długość okresu
c2) [ …]
wykluczenia:

–

[……]
[……]

d) [] Tak [] Nie
2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje
obowiązki, dokonując płatności należnych
podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne, lub też zawierając wiążące
porozumienia w celu spłaty tych należności,
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe
odsetki lub grzywny?

Jeżeli tak, proszę
podać
szczegó
łowe
informa
cje na
ten
temat:
[……]

c2)

[

…]

d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać
szczegółowe
informacje
na
ten temat: [……]

C: INNE OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY
Podstawy wykluczenia na podstawie przepisów art. 24
ust. 1 pkt 16-20 oraz pkt 22 i 23 ustawy Pzp
1

Odpowiedź:

16) Czy wykonawca, w wyniku zamierzonego działania [ ] Tak [ ] Nie
lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w
błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów.
Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten
temat

2

17) Czy wykonawca w wyniku lekkomyślności lub [ ] Tak [ ] Nie
niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w
błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten
temat
3

18) Czy wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował [ ] Tak [ ] Nie
wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten
temat

4

19) Czy wykonawca brał udział w przygotowaniu [ ] Tak [ ] Nie
postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej Jeżeli tak, proszę opisać
umowy o świadczenie usług, brała udział w [……]
przygotowaniu takiego postępowania:
Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten
temat chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż
przez
wykluczenie
wykonawcy
z udziału
w
postępowaniu;

5

20) Czy wykonawca z innymi wykonawcami zawarł
porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten
temat

[ ] Tak [ ] Nie

[………………………………]
Jeżeli tak, czy wykonawca
przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać
przedsięwzięte środki: [……]

6

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym,
wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i
544);

[ ] Tak [ ] Nie

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten
temat
7

22) Czy wobec wykonawcy orzeczono tytułem środka
zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;

[ ] Tak [ ] Nie

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten
temat
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8

Zamawiający zbada, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli:
23) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Ocena czy istnieją podstawy wykluczenia zostanie dokonana na podstawie wymaganego do
złożenia oświadczenia wykonawcy, w terminie 3 dni, liczonych od dnia zamieszczenia przez
zamawiającego informacji na stronie internetowej, tj.:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
o których mowa w art. 86 ust. 5.
Wymaganie to jest określone w SIWZ w rozdz. VI, ust. 6.2
D: PODSTAWY WYKLUCZENIA FAKULTATYWNE Z ART. 24 UST. 5 PKT 1 I 8

Informacje dotyczące ewentualnych podstaw Odpowiedź:
wykluczenia, jeżeli zamawiający przewidział
taką podstawę w ogłoszeniu lub SIWZ na
podstawie art. 24 ust. 5 a dotyczą pkt
1) czy w stosunku do wykonawcy 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 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615)
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 2015 r. poz. 233,
978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

[ ] Tak [ ] Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków

[ ] Tak [ ] Nie

[…………………………….]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w
celu samooczyszczenia?
[] Tak [ ] Nie
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dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności.
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje

[…………………………….]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w
celu samooczyszczenia?
[] Tak [ ] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]

Część IV: warunki udziału
ART. 22 UST. 1B PKT 1:

KOMPETENCJE
Wykonawca przedstawi informacje w zakresie w jakim zamawiający określił warunki udziału w
ogłoszeniu lub w SIWZ.

Kompetencje

1.dokumentu potwierdzającego , że spełniają warunki
dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów

[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie chodzi, i
wskazać, czy wykonawca je posiada:
[ …] [] Tak [] Nie
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

Dokument potwierdzający spełnienie warunków
udziału, wskazany w rozporządzeniu w:
§2 ust. 1 pkt 1) – koncesja, zezwolenia, licencje (…)

ART. 22 UST. 1B PKT 2:

SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca przedstawi informacje w zakresie w jakim zamawiający określił warunki udziału w
ogłoszeniu lub w SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
1.dokumentu potwierdzającego , że spełniają
warunki udziału w postępowaniu dotyczące
sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający wymaga dokumentów
potwierdzających, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez zamawiającego /tj. 700 000,00 zł

Odpowiedź:
[] Tak [] Nie
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słownie : siedemset tysięcy złotych/
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

Jeżeli te informacje są dostępne w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

ART. 22 UST. 1B PKT 3:

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca przedstawi informacje w zakresie w jakim zamawiający określił warunki udziału w
ogłoszeniu lub w SIWZ.
Zdolność techniczna i zawodowa

Odpowiedź:

1.dokumentu potwierdzającego , że spełniają
[] Tak [] Nie
warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień
do
prowadzenia
określonej
działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
Wykonawca oświadcza ponadto, że w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
świadectwa
autentyczności.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust. 3 pkt 2
DOTYCZĄCE INNEGO PODMIOTU, JEGO DANE, SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ, jeżeli dotyczy
A: INFORMACJE NA TEMAT INNEGO PODMIOTU
Identyfikacja:

Odpowiedź:

Pełna nazwa firmy;
W zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/ CEiDG)
(podać właściwy numer oraz zarejestrowaną formę prawną wraz z
jej numerem)
Adres pocztowy :
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Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów:

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[……]

(dane osób należy powtórzyć tyle razy ile jest to konieczne)

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub
średnim przedsiębiorstwem3?

[] Tak [] Nie

(Należy wypełnić do celów statystycznych)

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI INNEGO PODMIOTU

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do
reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (należy powtórzyć tyle razy ile jest to
konieczne i wynika z dokumentów rejestrowych firmy
Osoby upoważnione do reprezentowania,

Odpowiedź:

o ile istnieją:
1.

Imię i nazwisko:

[……],
[……]

2

Stanowisko/Działający(-a) jako:

[……]

3

Adres pocztowy Firmy:

[……]

4

Telefon:

[……]

5

Adres e-mail:

[……]

Obligatoryjne podstawy wykluczenia wobec innego podmiotu
A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO
W art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 ustawy Prawo zamówień publicznych określono podstawy obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że inny podmiot, tj. …………………………………………….., nie podlega/ podlega* wykluczeniu w oparciu o wskazane
obligatoryjne przesłanki wykluczenia.
*odpowiednie skreślić

Fakultatywne podstawy wykluczenia
B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO
W ogłoszeniu i SIWZ z art. 24 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający określił podstawy fakultatywne
wykluczenia wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że inny podmiot, tj. …………………………………………….., nie podlega/ podlega* wykluczeniu w oparciu o wskazane
fakultatywne przesłanki wykluczenia.
*odpowiednie skreślić

Celem wykazania spełnienia warunku udziału oświadczam, że inny podmiot udostępni mi następujące
zasoby*:

3
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są
wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50
milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
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Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Odpowiedź:

4) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego,
określonego w ogłoszeniu w BZP i SIWZ, tj rozdz. V ust. 5.1. p/pkt c)
wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony na następującą kwotę:
700 000,00 PLN( siedemset tysięcy złotych)

[……] […] waluta

Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę
wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane
referencyjne dokumentacji): [……][……][……]

Część IV: Oświadczenia końcowe
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–IV są
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego
wprowadzenia w błąd.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki,
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków,
w których:
- Zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio
za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych
Niżej
podpisany(-a)(-i)
oficjalnie
wyraża(-ją)
zgodę
na
to,
aby
Zamawiający:
……………………………………………… uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje,
które zostały przedstawione w ………………….. [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy]
niniejszego Oświadczenie Własnego Wykonawcy, na potrzeby ……………………………………………..[określić
postępowanie o udzielenie zamówienia: …………………………………….(nazwa nadana przez
zamawiającego, adres publikacyjny w BZP, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Oświadczenie
o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: RSPR - 2 PN/2019
ZAMAWIAJĄCY: RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RADOMIU
WYKONAWCA: ……………………………………………………………………………………………………………………….
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: dostawę oleju napędowego do ambulansów sanitarnych
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
Oświadczam/(-my)
□ o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.):
□ o przynależności4 do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
- wobec wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1
2
3

……………...……...................
miejscowość i data

4

............................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Załącznik nr 5 do SIWZ
KLAUZULA INFORMACYJNA
zgodnie z art.13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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.U.UE.L.2016.119.1 z dnia
2016.05.04, zwanym dalej RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, zwanym dalej,, RODO””,
informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1,
• inspektor ochrony danych w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, 26-600
Radom, ul. Tochtermana 1- dane kontaktowe: - telefon (48) 36-248-47, e-mail:
pogotowie@pogotowie.radom.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, zwanym dalej RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawa oleju napędowego do
ambulansów sanitarnych Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
nr RSPR- 2PN/2019
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 tys. euro;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004rPrawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;
• Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 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 Pzp, związanych 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, stosownie 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/Pan 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 których 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: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawa 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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Załącznik nr 6 do SIWZ

Oświadczenie
wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

_________________________

1)

rozporządzenie 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).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 7 do SIWZ
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 22a USTAWY PZP DO ODDANIA DO
DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Ja: ………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent,
upełnomocniony reprezentant itp.*)

działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………………………………
(nazwa Podmiotu) zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
……………………………………………………………………………………………… (określenie zasobu – sytuacja ekonomiczna) do
dyspozycji Wykonawcy…………………………………………….: ………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy) przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
„…………………………………………………………………………………………………” nr ref. ………………../2019
Oświadczam, iż:
1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu
zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący (sposób uczestnictwa
przy realizacji przedmiotu zamówienia):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Proszę o podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
(KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI W IMIENIU PODMIOTU TRZECIEGO - UDOSTĘPNIAJĄCEGO)
UWAGA!
Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu
trzeciego w zakresie jego praw majątkowych zgodnie z wpisem do KRS, wpisem do CEIDG lub umową spółki albo przez
osobę/y posiadającą/e pełnomocnictwo, które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty.
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