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§1. Zamawiający
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 28
82-400 Sztum
Tel.: (55) 277 22 14
Adres e-mail: info@pwik-sztum.pl
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/502712
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści swz oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/502712
§2. Ochrona danych osobowych
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym
dalej "RODO") informujemy, że:
1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o.o. z siedzibą w Sztumie (82-400) przy ulicy
Kochanowskiego 28.

2)

administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
pod adresem e-mail: info@pwik-sztum.pl .

3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym.

4)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.

5)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
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7)

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

8)

posiada Pani/Pan:
a)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);

b)

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);

c)

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO (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);

d)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

9)

nie przysługuje Pani/Panu:
a)

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)

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;

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

str. 4

Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o. o.

§3. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych /zwaną dalej ustawą/ (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.
zm.), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.
Postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie i SWZ prowadzone jest za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.
4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich
mowa w art. 3 ustawy.
§4. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa płynnego
w szacunkowej ilości:
1) benzyna bezołowiowa Pb 95 – 6.500 litrów,
2) olej napędowy – 80.000 litrów.
2. Powyższe ilości są ilościami szacunkowymi, wskazanymi jedynie w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty, a ilości zakupione przez Zamawiającego, w okresie realizacji umowy
nie muszą się pokrywać. Zamawiający informuje, iż szacunkowa ilość paliwa może ulec
zmniejszeniu lub zwiększeniu do 30%.
3. Paliwa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680)
oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod
badania jakości paliw ciekłych (Dz.U.2017.247).
4. Zamówienie obejmuje bezgotówkowy zakup ww. rodzajów paliw na całodobowych stacjach
paliwowych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania ze stacji paliw innych podmiotów zrzeszonych
w danej stacji i akceptujących karty paliwowe wydane przez Wykonawcę.
6. Wykonawca zapewni możliwość tankowania paliwa na stacjach paliw zlokalizowanych
w Polsce poprzez dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart paliwowych,
w przypadku ewentualnych modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji paliw
położonej najbliżej siedziby stacji modernizowanej.
7. Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę
o konieczności blokady kart z tytułu wyczerpania wartości zamówienia.
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8. Wykonawca zapewnia bezgotówkowe pobieranie paliwa z wykorzystaniem systemu
elektronicznych kart flotowych zabezpieczonych kodem PIN, zapewnia bezgotówkowe
przekazanie kart flotowych, wystawia dwa razy w miesiącu zbiorcze faktury VAT, akceptuje
płatność przelewem w ciągu 14 dni od prawidłowo wystawionej faktury na PWiK Sp. z o. o.
w Sztumie.
9. Cena jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę paliwa, wynikać będzie z ilości faktycznie
zatankowanego paliwa oraz ceny paliwa brutto obowiązującej na danej stacji paliw w momencie
dokonywania zakupu, pomniejszonej o stały procentowy rabat – upust. Cena zakupu za 1 litr
paliwa nie może być wyższa dla Zamawiającego niż cena detaliczna obowiązująca w dniu
zakupu na danej stacji paliw.
10. Do wystawionych faktur Wykonawca dołączy raport transakcji będący wykazem zbiorczym,
usystematyzowanym wg kolejności dat zakupu. Raport będzie zawierał następujące dane:
1) datę i czas przeprowadzenia poszczególnych transakcji,
2) numery rejestracyjne pojazdów,
3) numery kart flotowych, na które dokonano zakupu,
4) ilość, rodzaj i cenę zakupionego paliwa, nazwę miejscowości, numer lub adres stacji,
na której dokonano tankowania.
11. W celu potwierdzenia nabycia paliwa, każdorazowo kierowca Zamawiającego będzie
otrzymywał paragon z kasy rejestrującej lub inny dowód dokonania transakcji bezgotówkowej
(dowód wydania, pokwitowanie, dowód zastępczy).
12. Wykonawca w terminie 15 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego, wyda karty
flotowe, które będą uprawniały do tankowania na obszarze całego kraju.
13. Zamawiający zastrzega, że ilość pojazdów użytkowana obecnie przez Zamawiającego w czasie
trwania umowy może ulec zmianie. W takiej sytuacji Zamawiający zastrzega możliwość
zwiększenia liczby kart w trakcie trwania umowy, które Wykonawca będzie zobowiązany
nieodpłatnie dostarczyć w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia takiego zapotrzebowania.
14. Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę
o konieczności blokady kart z tytułu wyczerpania szacunkowej ilości paliwa przewidzianej do
zakupu.
15. Wykonawca określi i przekaże Zamawiającemu telefony kontaktowe, numer faksu, adres
poczty elektronicznej oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego
wykonywania zobowiązań wynikających z umowy.
16. Zakup wskazanych rodzajów paliw może odbywać się sporadycznie w okresie wiosenno –
letnim do zbiorników przenośnych.
17. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
–

09134100-8 Olej napędowy,
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–

09132100-4 Benzyna bezołowiowa,

–

30163100-0 Karty na zakup paliwa.

§5. Podwykonawstwo
1. Wykonawca

może

powierzyć

wykonanie

części

zamówienia

podwykonawcy

(podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawców.
4. Powierzenie

części

zamówienia

podwykonawcom

nie

zwalnia

Wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
§6. Termin wykonania zamówienia
1. Termin rozpoczęcia: od dnia 01.11.2021 r.
2. Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia wykonania
zamówienia.
§7. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu,
na zasadach określonych w §8. SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże,
że posiada aktualną koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót
paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2021.716).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował stacją paliw zlokalizowaną w odległości nie większej
niż 10 km od siedziby Zamawiającego tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 28 w Sztumie, funkcjonującą przez 24 godziny na dobę
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przez siedem dni w tygodniu oraz umożliwia dokonywanie transakcji bezgotówkowych
przy użyciu tzw. „Kart Flotowych”.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Poleganie na zasobach innych podmiotów.
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby, zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie
zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem wykonawcy.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać
się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w §9.
ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
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w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
§8. Podstawy wykluczenia z postępowania
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę (art. 108 ust. 1 ustawy):
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa
w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art.
270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i) - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) 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 1;
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3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,
że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie
od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, tj.: w stosunku
do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub
sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy.
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy, wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu,
że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
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2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami
ścigania lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania

dalszym

przestępstwom,

wykroczeniom

lub

nieprawidłowemu

postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził

wewnętrzne

regulacje

dotyczące

odpowiedzialności

i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub
standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli
uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.
§9. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych - oświadczenia i dokumenty, jakie
zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Do oferty (załącznik nr 1 do SWZ) wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez wykonawcę w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125
ust. 1 ustawy:
1) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
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a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do
SWZ,
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydana przez Urząd Regulacji
Energetyki na obrót paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz.U.2021.716),
b) wykaz stacji paliw zlokalizowanej w odległości nie większej niż 10 km od
siedziby Zamawiającego tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 28 w Sztumie, funkcjonującej przez 24 godziny
na dobę przez siedem dni w tygodniu oraz umożliwiającej dokonywanie
transakcji bezgotówkowych przy użyciu tzw. „Kart Flotowych”.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
ich złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, zastępuje się je w całości dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
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względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Termin, o którym mowa w ust. 5
stosuje się odpowiednio.
7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) 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, o ile
wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dane
umożliwiające dostęp do tych środków.
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
9. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy:
1) rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.
10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa
w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym w przepisach, w zakresie i sposób określony w rozporządzeniu, o którym mowa
w ust. 9 pkt 2.
11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców we własnym imieniu. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
13. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania,
o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i b składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie we własnym imieniu.
14. W przypadku Wykonawców działających w formie spółki cywilnej:
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1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składane jest przez każdego wspólnika spółki
cywilnej oddzielnie we własnym imieniu (osoby prowadzącej działalność gospodarczą
pod nazwą określoną w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej „Firma przedsiębiorcy”),
2) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i b składane jest
przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu (osoby
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą określoną w centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej - „Firma przedsiębiorcy”).
15. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie
i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub
na informatycznym nośniku danych,
2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym,
3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą
wydruku,
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu
zapisanych informacji.
§10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie
komunikował

się

z

Wykonawcami

oraz

informacje

o

wymaganiach

technicznych

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
1.

Postępowanie dotyczące niniejszego zamówienia prowadzi się w języku polskim.

2.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Platformy
znajdującej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/502712 .

3. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
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o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne
wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Urzędu Miar.
6. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “Obwieszczeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
7. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf.
8. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatów:
1) .zip
2) .7Z
9. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
10. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym,
który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych
w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
11. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
12. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
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13. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym
może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
14. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
15. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
16. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie
zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia
przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem
składania ofert/wniosków.
17. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
18. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze
skompresowanych plików.
19. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
20. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne
będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
21. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych
w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy - nie dotyczy
§11. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
a) Sylwia Ossowska, e-mail: sylwia.ossowska@pwik-sztum.pl
2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie.
3. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w
ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ za
pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na
stronie dotyczącej danego postępowania.
6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
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7. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 6, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
8. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa
w ust. 6, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
9. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
11. Zamawiający

będzie

przekazywał

wykonawcom

informacje

za

pośrednictwem

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w
sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem
jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy.
12. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna
się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego
za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ
nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
14. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz
innych

czynności

podejmowanych

w

niniejszym

postępowaniu

przy

użyciu

platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
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§12. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę składa się na formularzu ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą
wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,
2) pełnomocnictwo:
a) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 6,
wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien
dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie w szczególności do złożenia oferty lub do złożenia oferty
i podpisania umowy,
b) zapis pkt 2 lit. a stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
wykonawców

wspólnie

ubiegających

się

o

udzielenie

zamówienia

publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych
w art. 118 ustawy,
c) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców
należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i
powinno zawierać w szczególności wskazanie:
–

postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

–

wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,

–

ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
4) jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
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podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów
oraz określający w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobów

podmiotu

udostępniającego

te

zasoby

przy

wykonywaniu

zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu przez podmiot udostępniający zasoby, jeżeli Wykonawca polega na
zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu - załącznik nr 3 do SWZ,
6) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania:
a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa
w pkt 6, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające
dostęp do tych dokumentów,
2. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia, w jednym
egzemplarzu. Złożenie więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotu zamówienia spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać warunkom zamówienia, z zastrzeżeniem art. 223
ust. 2 pkt 3 ustawy, zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści
zapisów w SWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem składania ofert w
trybie przewidzianym w §11. ust. 6 SWZ.
4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w
formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie
z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
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żądać zamawiający od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie
elektronicznej (czyli opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej
formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.
7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider
konsorcjum). Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z zamawiającym
w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie
oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców
składających ofertę wspólną.
8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich
informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
9. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty te informacje. Podczas dodawania załączników
do oferty Wykonawca ma możliwość ustawienia ich jako jawne lub niejawne. W razie
jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub oświadczeniu treści o charakterze
jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na dwa pliki i każdy z nich odpowiednio
oznaczyć. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości ich odtajnienia.
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Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona
informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia poniższe warunki, określone
w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj.: ma charakter techniczny,
technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, oraz jako
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów nie są powszechnie znane osobom
zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o
ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. W nawiązaniu do
orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy można objąć tylko
takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób.
Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści
każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.
10. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(załącznik nr 2 i 3 do SWZ), podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia (określone w ust. 1 pkt 1-6), składa się w formie elektronicznej (opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu,
o którym mowa w §9. ust. 9 pkt 2 SWZ.
11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy,
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej
„dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez
upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi
podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
12. W przypadku, gdy dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 22, zostały wystawione
przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czyli
opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej.
13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w ust. 23 dokonuje w przypadku:
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1) podmiotowych

środków

dowodowych

oraz

dokumentów

potwierdzających

umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą,
2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
3) innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
14. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy,
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
15. W przypadku gdy dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 25, niewystawione przez
upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej.
16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w ust. 26, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z
nich dotyczą;
2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio
wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3) pełnomocnictwa – mocodawca.
17. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa w ust. 24 i 27, może dokonać również notariusz.
18. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118
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ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
19. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich
elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych
odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie
zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo
przez podwykonawcę.
20. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, podmiotowe środki
dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania złożone wraz z ofertą sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście
przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski, będzie podstawą badania
zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie z art. 65 §2 KC.
21. Wykonawca może zmienić oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
22. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu
składania ofert.
23. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
§13. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert,
tj. do dnia 23.09.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,
w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą
zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego (wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich,
które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
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§14. Sposób oraz termin składania ofert
1. Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie za pośrednictwem Portalu pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/502712 .
2. Termin składania ofert upływa 24.09.2021 r. do godziny 8.00.
3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się
komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
4. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45instrukcje .
5. Otwarcie ofert odbędzie się 24.09.2021 r. o godzinie 8.30.
6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi
niezwłocznie po usunięciu awarii.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 Zamawiający poinformuje
o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
8. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
9. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału wykonawców.
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte,
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
§15. Sposób obliczenia ceny
1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Zamawiający nie
dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również
wszelkie koszty towarzyszące jego wykonaniu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia.
4. Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.2020.106 z późn. zm.). Prawidłowe
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ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług.
5. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli
parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy
wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po
przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.
7. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza
do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby
obowiązek rozliczyć. W formularzu ofertowym wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego,
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku,
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
§16. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena: 60%,
2) Stały upust: 40%.
2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może
osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
3. Liczba punktów obliczana będzie zgodnie z poniższym wzorem:
1) Kryterium Cena (60%):
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 (𝑚𝑎𝑥60) =

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗
𝑥 60 𝑝𝑘𝑡
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
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2) Kryterium Stały upust (40%):
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 (𝑚𝑎𝑥40) =

𝑢𝑝𝑢𝑠𝑡 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
𝑥 40 𝑝𝑘𝑡
𝑛𝑎𝑗𝑤𝑦ż𝑠𝑧𝑦 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦 𝑢𝑝𝑢𝑠𝑡

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna, która uzyska najwięcej punktów
powstałą ze zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
§17. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577
ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko
jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią
załącznik nr 7 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić
postępowanie.
7. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany
jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia
umowy z winy wykonawcy.
§18. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które

zostaną wprowadzone do treści tej umowy
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone
do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ.
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§19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z
jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie
internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w pkt 1.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby o zwrocie odwołania, o którym mowa w
art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
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9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego
dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
13. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki
ochrony prawnej” ustawy.
§21. Opis części zamówienia
1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje podziału niniejszego zamówienia na części.
§22. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga, by przy realizacji zamówienia
uczestniczyły osoby wskazane w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy, tym samym nie wskazuje żadnych
wymagań w tym zakresie.
2. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie
wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni
wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa
integracja osób społecznie marginalizowanych.
3. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach
obcych.
5. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu
o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 261 ustawy.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308
ust. 1 ustawy.
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9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.
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Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy
Pełna nazwa:

Adres:
NIP:

KRS:

REGON:
Nr telefonu:
E-mail:

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa paliw płynnych w
systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie
Sp. z o. o., znak sprawy ZP.1.2021, składam(-y) następującą ofertę:
1. Oferuję(-y) wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach:
Cena
Asortyment

Ilość

jedn.

Wartość

Podatek

(litr)

netto /

netto [zł]

VAT [zł]

5 = 2 x3

6=5 x ….%

1 litr
1

2

benzyna
bezołowiowa Pb 95
olej napędowy

3

Wartość

Stały

brutto

upust

[zł]

[%]

7=5+6

8

Wartość
brutto z
upustem

9=7-8

6.500

80.000

Razem wartość dostawy brutto zł ze stałym upustem w okresie obowiązywania umowy:

Słownie łączna wartość brutto dostawy ze stałym upustem:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
2. Oświadczam(y), że:
1) zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, SWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ

przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich
postanowieniami i zasadami postępowania oraz zdobyłem(liśmy) konieczne informacje
potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,
2) jestem(śmy) związani niniejszą ofertą zgodnie z art. 307 ustawy,
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3) zawarty w SWZ wzór umowy został przeze mnie (nas) zaakceptowany bez zastrzeżeń i

zobowiązuję(emy) się, w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na
warunkach określonych w SWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego,
4) nie wykonywałem (liśmy) żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie
posługiwałem(liśmy) się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności,
5) akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ.

2. Nazwisko

i

imię

osoby

odpowiedzialnej

do

kontaktu

ze

strony

Wykonawcy

...................................... tel. …............………........ e-mail…..................................
3. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom:
Nazwa i adres

Część zamówienia, której

Procentowa wartość części zamówienia, której

podwykonawcy

wykonanie zostanie

wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom

(o ile znany)

powierzone podwykonawcom

(fakultatywnie - Wykonawca nie musi jej wypełniać

4. Oświadczamy, że Wykonawca, którego reprezentujemy jest:
 mikro przedsiębiorcą (podmiot nie będący żadnym z poniższych)
 małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które
zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów EUR)
 średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które
zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)
 dużym przedsiębiorstwem
5. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje

takie

zawarte

są

w

następujących

dokumentach:

.................................................................................
6. Stosownie do art. 225 ust. 2 ustawy oświadczam, że wybór naszej oferty
 nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.
z 2020 r., poz. 106 ze zm.),
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 będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.
z 2020 r., poz. 106 ze zm.), w związku z powyższym wskazujemy:
1) nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do

powstania obowiązku podatkowego: ………………………………..………………………,
2) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez

kwoty podatku: ………………………………………………………………………………
3) stawkę

podatku

od

towarów

i

usług,

która

będzie

miała

zastosowanie:

………………………………………………
7. Oświadczam, że wypełniłem/liśmy 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
postępowaniu2.
8. Informuję, że zamawiający może uzyskać odpis lub informację z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych:
 https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,
 https://prod.ceidg.gov.pl
- kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty
Wykonawcy lub osoby upoważnionej

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)
2

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 (należy
usunąć treści oświadczenia przez jego wykreślenie)
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Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa),
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust.1
ustawy w trybie podstawowym pn.: Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na
potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o. o. znak sprawy ZP.1.2021:
 Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
 Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów udostępniającego/ych zasoby:
……………………………………………………………………..

w

następującym

zakresie:

…………………………………………………….……………………. (określić zakres, w jakim
wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu).
Oświadczam, że
 nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy.
 nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
 zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………………….. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy). Jednocześnie oświadczam,
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące czynności
wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty
Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków oraz o braku podstaw do
wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa),
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust.1
ustawy w trybie podstawowym pn.: Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na
potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o. o. znak sprawy ZP.1.2021:
1. Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego
w zakresie …………………………………… (wskazać warunek udziału w postepowaniu,
w zakresie którego wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego zasoby)
Oświadczam, że
 nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy.
 nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
 zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………………….. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy). Jednocześnie oświadczam,
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące czynności
wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty
Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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Załącznik nr 4 do SIWZ – informacja o przynależności do grupy kapitałowej
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB
BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust.1
ustawy w trybie podstawowym pn.: Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na
potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o. o. znak sprawy ZP.1.2021:
 Należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów), o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, w skład której wchodzą
następujące podmioty:
L.p.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

 Informuję(my), że nie przynależę(my) do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy

- kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty
Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy
PROJEKT UMOWY
Umowa nr ……
W dniu …. roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o. o.,
ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum, numer KRS 0000127884, NIP 5790006866, REGON
170148140, w imieniu, którego działa:
Sławomir Kłopotowski – Prezes
zwanym w dalszej części Zamawiającym,
a
..................................................................................
prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu nr ....... do ......... NIP ..... REGON .........
reprezentowaną przez: .......................................…........................................................................,
zwaną dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa o następującej treści:
Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.”Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o. o.” przeprowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie
z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /zwaną dalej ustawą/
(tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), znak sprawy ZP.1.2021.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa płynnego
w szacunkowej ilości:
1) benzyna bezołowiowa Pb 95 – 6.500 litrów,
2) olej napędowy – 80.000 litrów.
2. Wykonawca

umożliwia

tankowanie

paliwa

na

stacjach

paliw

zlokalizowanych

w……………………….…. poprzez dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych przy użyciu
tzw. kart flotowych. W przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej
stacji paliw Wykonawca umożliwi dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych na innej stacji
paliw położonej najbliżej siedziby stacji modernizowanej.
3. Sprzedaż paliw odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego,
poprzez doraźne tankowanie paliw za pomocą kart paliwowych.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia
stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.
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§ 2. Wynagrodzenie. Warunki płatności.
1. Maksymalna kwota, do jakiej Zamawiający będzie dokonywał zakupów paliwa wynosi
………………… zł brutto, tj. z podatkiem VAT, co stanowi cenę ofertową Wykonawcy.
2. Kwota określona w ust. 1 może ulec zmniejszeniu, w zależności od ilości paliwa, które zakupi
Zamawiający z zastrzeżeniem, iż podane ilości mogą się zmienić o +/- 30 %. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do umowy.
3. Ceny paliw w trakcie realizacji przedmiotowej umowy mogą ulec zmianie w stosunku do ceny
ofertowej, w przypadku zmiany cen paliw w rafinerii, stosownie do cen obowiązujących w dniu
sprzedaży na stacji. Obowiązuje cena detaliczna podana na dystrybutorze w dniu
zakupu/tankowania paliwa.
4. Na benzynę bezołowiową o liczbie oktan nie mniejszej niż 95 Wykonawca udzieli
Zamawiającemu upust w wysokości ..........% zgodnie ze złożoną ofertą za każdy jeden litr
zakupionego paliwa. Upust w tej wysokości naliczany będzie na każdej fakturze wystawionej
dla Zamawiającego.
5. Na olej napędowy ON Wykonawca udzieli Zamawiającemu upust w wysokości .......... %
zgodnie ze złożoną ofertą za każdy jeden litr zakupionego paliwa. Upust w tej wysokości
naliczany będzie na każdej fakturze wystawionej dla Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że dostarczane przez niego paliwo będzie najwyższej jakości,
dopuszczone do obrotu i że Wykonawca posiada wszelkie uprawnienia do jego sprzedaży.
7. Zamawiający oświadcza, że paliwo będzie tankowane do samochodów służbowych
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie.
8. Zakupy paliwa będą realizowane za pośrednictwem kierowców Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji na stacji/ach paliw zlokalizowanej/ych na terenie miasta Sztum, jak również na
stacjach paliw zlokalizowanych na terenie całego kraju, stanowiących własność Sprzedającego
lub z którymi Sprzedający podpisał stosowne umowy.
9. Sprzedaż (tankowanie) paliw w ramach niniejszej umowy będzie się odbywać przez 7 dni
w tygodniu, całodobowo.
10. Płatności za zakupione paliwo będą dokonywane za pomocą transakcji gotówkowych lub
bezgotówkowych, w tym przy użyciu tzw. kart flotowych. W przypadku kart paliwowych
w formie bezgotówkowej. Koszty wyrobienia i dostarczenia pierwszych kart flotowych ponosi
Wykonawca.
11. Dostawy paliw będą rozliczane w następujących okresach rozliczeniowych:
1) I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia każdego miesiąca,
2) II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie sporządzonego
przez Wykonawcę raportu transakcji.
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Faktura będzie uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw i będzie
wystawiona w ciągu 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Za datę sprzedaży
uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
12. Faktura zostanie wystawiona na adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28,
82-400 Sztum, NIP 579-000-68-66
13. Płatność należności z tytułu transakcji bezgotówkowych dokonywana będzie przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury. Za datę płatności faktury uważa się wpływ
należności na rachunek bankowy Wykonawcy.
14. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Zamawiającemu wywiązanie się
z uregulowań ust. 13 niniejszego paragrafu, dopuszcza się dokonywanie transakcji
gotówkowych wyłącznie na stacji paliw. Zakup będzie dokonywany po cenach obowiązujących
na stacji w chwili tankowania.
15. Wykonawca ma prawo zablokować dalszą sprzedaż bezgotówkową w przypadku braku zapłaty
za fakturę.
16. W przypadku zawinionej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia kart, o których mowa w ust. 10
niniejszego paragrafu przez Zamawiającego, koszty wyrobienia i dostarczenia nowych kart
ponosi Zamawiający (zgodnie z ustaloną przez Wykonawcę opłatą).
17. W

przypadku,

gdy

Wykonawca

przewiduje

możliwość

dokonywania

transakcji

bezgotówkowych przy użyciu tzw. kart flotowych, zasady tych rozliczeń uregulowane zostaną
w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 2
niniejszej umowy.
§ 3. Termin realizacji zadania.
1. Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) Termin rozpoczęcia: od dnia 01.11.2021 r..
2) Termin zakończenia: zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy licząc od
dnia rozpoczęcia wykonania zamówienia, z zastrzeżeniem, iż umowę uważać się będzie za
wykonaną w momencie wykorzystania kwoty, o której mowa w §2 ust. 1 umowy lub
wykorzystania ilości paliwa wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia z założonym
zwiększeniem/zmniejszeniem ilości +/-30%.
§ 4. Osoby do kontaktów
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ..................... .
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ..................... .
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§ 5. Podwykonawstwo
1.

Strony umowy ustalają, że dostawy zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście bądź
z udziałem podwykonawców.

2.

Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na dostawy w SWZ, Wykonawca może:
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnować z podwykonawstwa.

3.

Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia
następującym podwykonawcom:
1) nazwa podwykonawcy: …………………...
a) opis powierzonej części zamówienia: …………………….
b) czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na
zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień

publicznych

…………………………(tak/nie)
2) ……………….
4.

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w ust. 3 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
części zamówienia.

5.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca
jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że:
1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz
2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6.

Przepisu ust. 5 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których
zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz do dalszych podwykonawców (chyba, że w toku postępowania
weryfikowane były podstawy wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem trzecim,
na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).
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7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad usługami wykonywanymi przez
podwykonawcę i do ich koordynacji.

8.

W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.

Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany do
przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni,
oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
§ 8. Kary umowne.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy,
2) w przypadku nieprzedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiającego umowy
zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą – w wysokości 500,00 zł za każdy
przypadek.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w
wysokości 10% Ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od
Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy.
4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
5. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelnościami
wynikającymi z faktur wystawionych przez Wykonawcę.
6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub
innych zobowiązań wynikających z umowy.
7. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa
cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy lub zabezpieczenia
należytego wykonania umowy bez potrzeby składania dodatkowych wezwań w tej mierze.
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9. Za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem Umowy
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§ 9. Odstąpienie od umowy.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych
w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiającemu, niezależnie od przypadków wskazanych w ust.

1, przysługuje prawo

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zostanie zajęta w postępowaniu
egzekucyjnym ruchomość, nieruchomość, wierzytelność lub rachunek bankowy
Wykonawcy,
2) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy lub przerwał jej
wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn,
3) w przypadku dwukrotnego w skali miesiąca niewykonania lub nienależytego wykonania
bieżącego zamówienia,
4) w przypadku trzykrotnego w skali miesiąca niedotrzymania przez Wykonawcę terminu
realizacji zamówienia w danym dniu tj. zwłoki w dostawie posiłków o więcej niż 60 minut
od terminu - cyklu, o którym mowa w §3 ust. 6 SWZ.
3. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu przez Wykonawcę.
4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty
naliczonych przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych niniejszą umową, a także nie
pozbawia Zamawiającego uprawnienia do dochodzenia odszkodowania za poniesione straty na
zasadach ogólnych.
§ 10. Zmiana umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w zakresie:
1) Zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie
budzący zastrzeżeń. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć wówczas
termin realizacji zamówienia;
2) Jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna,
techniczna, eksploatacyjna);
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3) Jeżeli wystąpiły okoliczności, których strony przy dołożeniu należytej staranności na
dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów
prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia;
4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia określonego w umowie
z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
2. Nie stanowią zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy,
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
stronami.
§ 12. Postanowienia końcowe
1. W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o:
1) zmianie siedziby,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
4) wszczęciu postępowania upadłościowego, w którym Wykonawca uczestniczy jako
dłużnik.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązujące
przepisy prawa, w tym: ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny.
3. Spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
4. Integralną częścią niniejszej umowy są wymienione załączniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.
Zamawiający

Wykonawca

Signed by / Podpisano
przez:
Sławomir Kłopotowski
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji w Sztumie
Sp. z o.o.
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