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I. INSTRUKCJA DLA wvxoqcéw

RozdziaI 1

1. ZAMAWIAJACY
Zamawiajqcym upowainionym do przeprowadzenia postepowania i udzielenia zaméwienia w imieniu i na
rzecz pozostafych podmiotéw biorqcych udziai w postepowaniu jest Spéika
,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. w Kofobrzegu

Zamawiajqcy:
1. ,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja" Sp. z 0.0.

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg

2. Komunikacja Miejska w Kolobrzegu Sp. z 0.0.
ul. Solna 2, 78-100 Koiobrzeg

3. Miejska Energetyka Cieplna w Koiobrzegu Sp. z 0.0.
ul. Koiqtaja 3, 78-100 Kotobrzeg

Prowadzacy
postqpowanie

,,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spéika z 0.0., 78-100 Koiobrzeg, ul.
Artyleryjska 3

Miejsce pobrania SIWZ:
htt : www.bi .mwik.k0l0brze . lzaméwienia

Adresy:
Nazwisko osoby upowainionej do konta ktéw: Janus: Kubek

Faks: 094 306 74 01
strona BIP: httpszllwww.bip.mwik.kol0brzeg.pl ( zaméwienia)
Poczta elektroniczna (e-mail): przetargi@mwik.k0lobrzeg.pl
Identyfikator postepowania: Miniportalu: ec1d3f80-edd4-4253-97a1-3b110a7d1422
Ogioszenie ukaza siq w Dzienniku Urzedowym Oficjalnych Wspélnot Europejskich
w dniu 22/07/2020 r. and nr 2020-5- 140-345459

I 2. OZNACZENIE POSTEPOWANIAIWYKONAWCY

2.1. Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: 2/ZP/S/2020
2.2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajqcym powo’rywaé sic: na wyiej podane oznaczenie.

7

| 3. TRYB POSTEPOWANIA
3.1. Postqpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zaméwiefi publicznych (tekst Jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843) zwanej dalej ,,ustawa Pzp" w trybie
przeta rgu nieograniczonego.

/
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3.2. Wartoéé zaméwienia przekracza kwoty okreélone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
PZP.

3.3. Zamawiajacy zastrzega, 2e najpierw dokona czynnoéci oceny ofert, a nastepnie badania, czy wykonawca,
ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udziaiu
w postepowaniu, zgodnie 2 art. 243 ustawy Pzp.

4. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1. Przedmiotem zaméwienia jest: ,,Sukcesywna dostawa ON i Pb 95 dla 3 spéiek wodociagowych”
Postepowanie nr 2/ZP/S/2020

Szacunkowe zapotrzebowanie dla 3 czeéci w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2023 r.
wynosi: ON- 5.307.000 litréw, Pb 95 - 2.640.000 litréw

w tym:
0 - czqéé nr 1 - MWiK Kolobrzeg — 0N= 417.000 litréw/S lata

0 - czgéé nr 2 — Komunikaca Miejska — 0N= 4.800.000 litréw/3 lata
- Pb 95= 2.640.0001itr6w/3 lata

0 - czqéé nr 3 — MEC Koloblzeg -ON= 90.000 litréw/S lata

4.2. Wspélny stownik zaméwiefi
CPV: 09134200-8 —O|ej napedowy ;
CPV: 09132100-4 - Benzyna bezoiowiowa

4.3. Szczegéiowy opis i zakres zaméwienia okreélono w Opisie Przedmiotu Zaméwienia.
4.4. Zamawiajacy przewiduje zmniejszenie lub zwiekszenie iloéci dostaw wynikajqce znaturalnych proceséw

zarzadczych.
4.5. Zamawiajqcy wymaga by Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia na dzier‘l sldadania ofert

posiadali aktualna koncesje na obrét paliwami ciektymi wydanej przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki,
zgodnie z ustawq z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755.)

4.6. Zamawiajqcy nie dopuszcza skiadania ofert czeéciowych.
4.7. Zamawiajqcy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.
4.8. Podwykonawstwo:

a) Zamawiajacy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez Wykonawcq kluczowych czeéci
zaméwienia.

b) Wykonawca moie powierzyé wykonanie czgéci zaméwienia podwykonawcy.
c) Zamawiajqcy iada wskazania przez Wykonawcq czeéci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza

powierzyé podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw.

F5. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
5.1. Cd dnia podpisania umowy, a realizacja dostaw nastapi w terminie: wrzesier’n 2020 r. - 31.08.2023 r.

[6. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

6.1. O udzielenie zaméwienia mogq ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajq wykluczeniu oraz speiniajq
okres’Jone przez zamawiajqcego warunki udziaiu w postepowaniu.

6.2. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac’: sie Wykonawcy, ktérzy spe’miaja warunki dotyczqce:
1) kompetencji Iub uprawniefi do prowadzenia okreélonej dziaIalnoéci zawodowej, o ile wynika to

2 od rebnych przepiséw:
W konawca winien kazaé si osiadaniem aktualnie obowi zu' ce' konces'i na orét aliwami
ciekymi ,wydanei grzez Prezesa Urzgdu Regulacii Energegki.

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie Zadnych wymagari, ktérych speinianie Wykonawca
zobowiqzany jest wykazac’: w sposéb szczegélny.

3) zdolnoéci technicznej lub zawodowej:
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Wykonawca winien wykazaé sie wykonaniem / wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed
upiywem terminu skiadania ofert, a jeieli okres prowadzenia dziaialnos'ci jest krétszy - wtym okresie,
dostaw paliw o iacznej iloéci nie mniejszym nii 2 000 000 litréw.

6.3. W przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie Zaméwienia, Zamawiajacy uznawarunek wskazany w p. 6.2. 3) za speiniony w sytuacji gdy:
1) przynajmniej jeden z nich wykaie i2 zrealizowai w okresie ostatnich trzech lat przed up’rywem terminu

skiadania ofert, a jeieli okres prowadzenia dzia’ralnoéci jest krétszy - w tym okresie, dostawy paliw o
iacznej ilos’ci nie mniejszej ni2 2 000 000 Iitréw ,

PRZEStANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW I
7.1. 2 postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sic-g wykonawca, w stosunku do ktérego zachodziktérakolwiek z okolicznos’ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
7.2. Dodatkowo zamawiajacy wykluczy wykonawca w stosunku do ktorego zachodzi ktorakolwiekz okolicznoéci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
7.3. Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie 2 art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
7.4. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16—20 ustawy Pzp lub

pkt 7.2. SIWZ, moie przedstawié dowody na to, ie podjete przez niego érodki sq wystarczajace do
wykazania jego rzetelnos’ci, w szczegélnoéci udowodnié naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem
lub przestepstwem skarbowym, zadofiéuczynienie pienieine za doznana krzywde lub naprawienie szkody,wyczerpujace wyjaénienie stanu faktycznego oraz wspoipracq z organami écigania oraz podjeciekonkretnych s’rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sa odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestepstwom Iub przestepstwom skarbowym Iub nieprawidiowemu postepowaniu wykonawcy.Regulacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje sie, jeieli wobec wykonawcy, bedacegopodmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sit: o udzielenie
zamowienia oraz nie upiynai okreélony w tym wyroku okres obowiazywania tego zakazu.

7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeieli zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegolne okolicznoéciczynu wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.4 SIWZ.
7.6. Zamawiajacy moie wykluczyé wykonawca na kaidym etapie postopowania o udzielenie zaméwienia.
OSWIADCZENIA l DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU WYKAZANIABRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEtNIANIA WARUNKOW UDZlAtUW POSTEPOWANIU

8.1. Do ofert W konawca zobowi zan 'est doi cz
stanowigce wstgpne potwierdzenie, 2e Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) speinia warunki udziaiu w postgpowaniu.

8.2. Oéwiadczenie, o ktérym mowa w pkt 8.1. SIWZ Wykonawca zobowiazany jest zioiyé w formie jednolitegodokumentu sporzadzonego zgodnie 2 wzorem standardowego formularza okreélonego w rozporzadzeniuwykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanegodalej ,,jednolitym dokumentem” lub ,,JEDZ".
Zamawiajacy dopuszcza wypeinienie przez Wykonawcéw tylko ogélnego oéwiadczenia dotyczacego
wszystkich kryteriéw kwalifikacji, o ktorym mowa w Czeéci IV sekcja aJEDZ, bez koniecznoéci wypeiniania
dalszych pozostaiych sekcji czeéci IV formularza dotyczacych kryteriow kwalifikacji, wiaéciwej (dowodowej)weryfikacji speiniania konkretnych, okreélonych przez Zamawiajacego, warunkéw udziaiu w postepowaniu
Zamawiajacy dokona co do zasady na zakor’nczenie postgpowania w oparciu o stosowne dokumentyskiadane przez Wykonawca, ktérego oferta zostanie oceniona najwyiej.

8.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiajacemu oéwiadczenie o przynaleinoéci lub braku
przynaleinoéci do tej samej grupy kapita’rowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369) z innymi Wykonawcami, ktorzy zioiyli odrebne
oferty w postepowaniu. Wraz ze zioieniem oéwiadczenia, wykonawca moie przedstawic’ dowody, 2e
powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zakiécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamowienia. Wzér oéwiadczenia do ewentualnego wykorzystania stanowi zaiacznik nr 3 do SIWZ. /

I3
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8.4. Zamawiajqcy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata oceniona
najwyiej, do ztoienia w wyznaczonym, nie krétszym nii 10 dni, terminie aktualnych na dzier’t ztoienia
oéwiadczer’t lub dokumentéw, potwierdzajacych okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

8.5. Jeieli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postgpowania o udzielenie zaméwienia,
zamawiajacy moie na kaidym etapie postepowania wezwaé wykonawcéw do ztoienia wszystkich lub
niektérych oéwiadczer’t lub dokumentéw potwierdzajacych, 2e nie podlegajq wykluczeniu oraz spetniajq
warunki udziaiu w postepowaniu, a jeieli zachodzq uzasadnione podstawy do uznania, 2e ztoione uprzednio
oéwiadczenia lub dokumenty nie sq jui aktualne, do zfoienia aktualnych oéwiadczer’l lub dokumentéw.
Na wezwanie zamawiajacego Wykonawca zobowiqzany jest do ztoienia nastgguiacych oéwiadczefi lub8.5.
W:
1) W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu:

3)

b)

aktuaInej koncesji na prowadzenia dziatalnoéci gospodarczej w zakresie na obrét paliwami ciekfymi
wydanej przez Prezesa Urzqdu Regulacji Energetyki
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku éwiadczer’t okresowych Iub ciqgtych réwniei
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jeieli okres
prowadzenia dziatalnoéci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych dostawy zostaiy wykonane, oraz zatqczeniem dowodéw
okreélajqcych czy te dostawy zostaty wykonane lub sq wykonywane naleiycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sq referencje qi inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktérego dostawy byfy wykonywane, a w przypadku s’wiadczefi okresowych lub ciagtych sq
wykonywane, a jeieli z uzasadnione] przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskaé tych dokumentéw — os’wiadczenie wykonawcy; w przypadku éwiadczefi okresowych
lub ciqgtych nadal wykonywanych referencje qi inne dokumenty potwierdzajqce ich naleiyte
wykonywanie powinny byc’ wydane nie wczeéniej nii 3 miesiqce przed uptywem terminu sktadania
ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniurzatqcznik nr 4 do SIWZ.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postepowaniu:
a)

b)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreélonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy PZP wystawionej nie wczeéniej nii 6 miesiecy przed upiywem terminu sktadania ofert.
Wykonawca majacy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
majqcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktérej ma dotyczyé
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okres’lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy
PZP, sktada informacjg z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
réwnowainy dokument wydany przez wtaéciwy organ sqdowy lub administracyjnv kraju, w ktérym
osoba ta ma miejsce zamieszkania w zakresie okreélonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy PZP.
Jeieli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczyé, nie
wydaje sie takich dokumentéw, zastepuje sit: go dokumentem zawierajacym oéwiadczenie tej
osoby ztoionym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wtaéciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Dokument ten powinien byé wystawiony nie wczeéniej nii 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert;
zaéwiadczenia wtaéciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ie Wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczeéniej nii 3 miesiqce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajqcego, 2e Wykonawca zawart
porozumienie z wtaéciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleZnoéci wraz
z ewentualnymi odsetkami Iub grzywnami, w szczegélnoéci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztoienie na raty zalegtych p’tatnoéci lub wstrzymanie w catos'ci
wykonania decyzji wtaéciwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP;
zaéwiadczenia wiaéciwej terenowej jed nostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczefi Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajqcego,
ie Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spofeczne Iub zdrowotne,
wystawionego nie wczeéniej nii 3 miesiqce przed upfywem terminu skfadania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzajqcego, 2e Wykonawca zawart porozumienie z wtaéciwym organem
w sprawie sptat tych naleinoéci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnoéci
uzyska’t przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztoienie na raty zalegtych piatnoéci lub
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wstrzymanie w caiofici wykonania decyzji wiaéciwego organu, w celu potwierdzenia bra ku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP;

cl) odpisu z wiaéciwego rejestru Iub z centralnej ewidencji i informacji o dziaialnos'ci gospodarczej,
jeieli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru Iub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP

e) oéwiadczenie Wykonawcy: -zaiacznik nr 5 do SIWZ.
— o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sqdu Iub ostatecznej decyzji

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, opiat Iub skiadek na ubezpieczenia
spoieczne Iub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku Iub decyzji —
dokumentéw potwierdzajacych dokonanie piatnoéci tych naleinoéci wraz z ewentualnymi
odsetkami Iub grzywnami Iub zawarcie wiaiqcego porozumienia w sprawie spiat tych
naleinoéci; w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
15 ustawy PZP.

— o braku orzeczenia wobec niego tytuiem érodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie; o
zaméwienia publiczne, w celu potwierdzenia braku podstaw wykiuczenia na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 22 ustawy PZP.

— o niezaleganiu z opiacaniem podatkéw i opiat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opiatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170); w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP.

8.7. Jeieli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Poiskiej, zamiast

8.8.

8.9.

8.10.

dokumentéw, o ktérych mowa:
1) w pkt 8.6.2 3) SIWZ — skiada informacjg z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego

rejestru, inny réwnowainy dokument wydany przez wiaéciwy organ sadowy Iub administracyjny kraju,
w ktérym Wykonawca ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania Iub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre§lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) w pkt 8.6.2 b) — d) — skiada dokument Iub dokumenty wystawidne w kraju, w ktérym Wykonawca ma
siedzibe Iub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ie:
a) nie zalega z opiacaniem podatkéw, opiat, skiadek na ubezpieczenie spoieczne Iub zdrowotne albo

1e zawari porozumienie z wiaéciwym organem w sprawie spiat tych naleinofici wraz
z ewentualnymi odsetkami Iub grzywnami, w szczegélnoéci uzyskai przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie Iub rozioienie na raty zalegiych piatnoéci Iub wstrzymanie w caioéci
wykonania decyzji wiaéciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogioszono upadioéci.
Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 8.7.1) i 8.7.2) b SIWZ, powinny byé wystawione nie wczeéniej nii 6
miesiecy przed upiywem terminu skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziaiu
w postepowaniu. Dokument, o ktérym mowa 8.7.2) a) SIWZ, powinien byé wystawiony nie wczeéniej nii
3 miesiace przed upiywem tego terminu.
Jeieli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibq Iub miejsce zamieszkania Iub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w 8.7 SIWZ, zastepuje sie
je dokumentem zawierajacym odpowiednio oéwiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, Iub oéwiadczenie osoby, ktérej dokument miai dotyczyé, zioione
przed notariuszem Iub przed organem sadowym, administracyjnym albo orga nem samorzadu
zawodowego Iub gospodarczego wiaéciwym ze wzglgdu na siedzibe Iub miejsce zamieszkania Wykonawcy
Iub miejsce zamieszkania tej osoby.
Wykonawca nie jest obowiazany do zioienia oéwiadczer’I Iub dokumentéw potwierdzajacych okolicznoéci,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeieli Zamawiajacy posiada oéwiadczenia Iub
dokumenty dotyczace tego Wykonawcy Iub moie je uzyskaé za pomoca bezpiatnych i ogélnodostepnych
baz danych, w szczegélnoéci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziaialnoéci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2019 poz. 700 z péin.
zm). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiazany jest powoiaé sie na taka okolicznos’é w korespondencji
z Zamawiajacym i wskazaé dokiadne miejsce/lokalizacje/akta z ktérego Zamawiajacy dokumenty te moie
pobraé.
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9. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW, NA ZASADACH
OKRESLONYCH w ART. 22A usrv pzp ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC WYKONANIE CZESCI
ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Wykonawca moie w celu potwierdzenia speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do zaméwienia, Iub jego czeéci, polegaé na zdolnoéciach technicznych Iub
zawodowych innych podmiotéw, niezaleinie od charakteru prawnego tqczacych go 2 nim stosunkéw
prawnych.
W przypadku polegania Wykonawcy na zdolnoéciach Iub sytuacji innych podmiotéw, iaden z takich
podmiotéw nie moie podlegaé wykluczeniu na podstawie okolicznoéci wymienionych w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp oraz, o ktérych mowa w pkt 7.2 SIWZ, natomiast warunki udziatu w postepowaniu wskazane
w pkt 6.2 SIWZ Wykonawca i taki podmiot powinni speiniaé cznie.
Wykonawca, ktéry polega na zdolnoéciach innych podmiotow, musi udowodnié zamawiajacemu, 2e
realizujqc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegélnoéci
przedstawiajqc zobowiqzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zaméwienia.
Zamawiajqcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnoéci techniczne Iub
zawodowe Iub ich sytuacja finansowa Iub ekonomiczna, pozwaiajq na wykazanie przez Wykonawce
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzq wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13—22 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2,
4 i 8 ustawy Pzp.
Jeieli zdolnos’ci techniczne Iub zawodowe podmiotu, na ktérego zdolnoéciach polega Wykonawca, nie
potwierdzajq spetnienia przez Wykonawca warunkéw udziatu w postepowaniu Iub zachodzq wobec tych
podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajqcy zaiqda, aby Wykonawca w terminie okreélonym przez
Zamawiajacego zastqpit ten podmiot innym podmiotem Iub podmiotami, Iub tei sam wykazat spetnianie
tego warunku
Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw
udziaIu w postepowaniu, wraz z ofertq, sk’rada takie oéwiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8.1 SIWZ
dotyczqce tych pod miotéw.
Ponadto Wykonawca taki w celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnoéciach Iub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreélonych w art. 22a ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami
w stopniu umoiliwiajqcym naleiyte wykonanie zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczqcy
Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, skfada wraz z ofertq
dokumenty, ktére okreslaja w szczegélnoéci:
1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu;
2) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawca, przy wykonywaniu zaméwienia

publicznego;
3) zakres iokres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziafu

w postepowaniu, zrealizuje Zaméwienie Publiczne, ktérego wskazane zdolnoéci dotycza.
Na wezwanie zamawiajacego Wykonawca, ktéry polega na zdolnoéciach Iub sytuacji innych podmiotow
na zasadach okreélonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiazany jest do przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotow dokumentéw wymienionych w pkt 8.6.1 (w zakresie, w jakim Wykonawca polega na
zdolnoéciach Iub sytuacji innych podmiotéw w celu oceny spetniania warunkow) oraz 8.6.2 SIWZ.
Wykonawca, ktéry zamierza powierzyé wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:

a) jest zobowiqzany wypetnié czeéé II sekcja D oéwiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8.1 SIWZ, w tym,
o ile jest to wiadome, podac’: firmy podwykonawcéw;

b) nie jest zobowiazany do przedstawienia dla podwykonawcy, ktéry nie jest podmiotem wskazanym
w pkt 9.1 oéwiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8.1 SIWZ.

c) jest zobowiazany wskazaé w formularzu oferty te czesci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzyé podwykonawcom.
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1o. INFORMACJA DLA wvxonmwcéw WSPéLNIE UBIEGAJACYCH 5n: 0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOtKlCYWILNE/ KONSORCJA)

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sit-2 o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajq peinomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajqcych sie o udzielenie zaméwienia, 2aden z nich nie moie
podlegaé wykluczeniu na podstawie okolicznoéci wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz o ktérych
mowa w pkt 7.2 SIWZ, natomiast warunki udziaiu w postepowaniu Wykonawcy wskazane w pkt 6.2 SIWZ
powinni spefniaé iacznie (z zastrzeieniem, 2e warunek wskazany w pkt 6.2.1 powinien speiniat’: kaidy
Wykonawca).
W przypadku wspéinego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcéw, oéwiadczenie, o ktérych mowa
w pkt 8.1 skiada kaidy z wykonawcéw wspélnie ubiegajqcych sie o zamowienie. Oéwiadczenie to
potwierdza speinianie warunkow udziaiu w postepowaniu w zakresie, w ktérym kaidy z wykonawcéw
wykazuje spefnianie warunkéw udziaiu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku wspélnego ubiegania Si: 0 zaméwienie przez wykonawcéw oéwiadczenie o przynaleinoéci
lub braku przynaleinoéci do tej samej grupy kapitaiowej, o ktorym mowa w pkt. 8.3. skiada kaidy
z Wykonawcéw.
W przypadku wspélnego ubiegania sig 0 zaméwienie przez Wykonawcéw sq oni zobowiqzani na

wezwanie Zamawiajacego zioiyé dokumenty i oéwiadczenia, o ktorych mowa w pkt 8.6 , przy czym :
1) dokumenty i o§wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8.6.1. 3 i b skiada ten spoérod tych Wykonawcéw,

ktory wykazuje speinianie warunku.
2) dokumenty i oéwiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8.6.1.a i 8.6.2 skiada kaidy z tych Wykonawcow.

11. sposéa KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE SKtADANYCH OSWIADCZEN
IDOKUMENTOW

11.1.

11.2.

Informacje ogélne.
1) W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja miedzy Zamawiajqcym a Wykonawcami

odbywa sie przy uiyciu miniPortalu httgszflminigortal.uzp.gov.pl[,
ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portaI) oraz poczty elektronicznej.

2) Zamawiajacy wyznacza do kontaktu z Wykonawcami:
Janusz Kubek e-mail przetargi@mwik.kolobrzeg.pl

3) Wykonawca zamierzajqcy wziqé udziai w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, musi
posiadat’: konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP ma dostep do formularzy:
zioienia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyiania i odbierania dokumento’w elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentéw i oéwiadczer‘i oraz informacji przekazywanych przy ich uiyciu
opisane zostaiy w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

5) Maksymalny rozmiar plikow przesyianych za poérednictwem dedykowanych formularzy do: zioienia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6) la date przekazania oferty, wnioskéw, zawiadomiefi, dokumentéw elektronicznych, oéwiadczeri lub
elektronicznych kopii dokumentéw lub oéwiadczefi oraz innych informacji przyjmuje sie date ich
przekazania na ePUAP.

7) Identyfikator postepowania i klucz publiczny dla danego postepowania o udzielenie zaméwienia
dostepne sq na Liécie wszystkich postepowar’r na miniPortalu.
Klucz Publiczny stanowi zaiacznik do niniejszego SIWZ.

Zfoienie oferty.
1) Wykonawca skiada oferte za poérednictwem ,,Formularza do zfoz'enia, zmiany, wycofania oferty lub

wniosku” udostepnionego na miniPortalu. Klucz publiczny niezbedny do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcq jest dostepny dla wykonawcéw na miniPortalu, jak réwniei stanowi zaiqcznik nr 7 do
niniejszego SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiqzany jest podac’ adres skrzynki ePUAP, na
ktorym prowadzona bedzie korespondencja zwiqzana z postepowaniem (konsekwencje podania
biednego adresu obarczajq Wykonawca).

/,



11.3.

11.4.

2)

3)

4)

5)

5)
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UWAGA: OFERTA NIE ZtOZONA ZA POMOCA DEDYKOWANEGO FORMULARZA ,,Formularz do
zfoz‘enia, zmicmy, wycofania oferty Iub wniosku” NIE BEDZIE ROZPATRYWANA! Niedopuszczalne jest
ztoienie oferty za pomocq np. ,,formularza do komunikacji".
Oferta powinna byc' sporzqdzona z zachowaniem postaci elektroniczne] w formacie danych .pdf, .doc,
.docx,.rtf, .xps, .odti podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposéb ztoienia oferty, w
tym zaszyfrowania oferty opisany zostaf w Regulaminie korzystania z miniPortal. Oferte naleiy zioiyc’:
w oryginale.
UWAGA: Oferte, stanowic oéwiadczenie woli wykonawcy, Zamawiajqcy uzna za dokument
elektroniczny (oferte z’roiona w postaci elektronicznej) niezaleinie od tego, czy jej postaé
elektroniczna powstafa wycznie przy uiyciu programu komputerowego, czy tei na skutek
przeksztatcenia postaci papierowej do postaci elektroniczne], jeieli tylko dokument elektroniczny
zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zaiqczony plik oferty przez Wykonawca jest zaszyfrowany bez moiliwoéci jego otworzenia do upfywu
terminu na otwarcie ofert.
Na oferte skiada sie formularz ofertowy oraz pozostaie dokumenty, ktére Wykonawca chce do’tqczyé
do formuiarza ofertowego. W przypadku chgci przekazania wraz z formula rzem ofertowym réwniei
innych dokumentow, pliki z takimi dokumentami naleiy skompresowaé do jednego folderu/pliku.
Dopiero tak uzyskany plik nalezy zaszyfrowaé.
Wszelkie informacje stanowiqce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore Wykonawca zastrzeie jako tajemnice
przedsiebiorstwa, powinny zostaé zioione w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia ”Zaiqcznik stanowiqcy tajemnicq przedsiebiorstwa” a nastepnie wraz z plikami
stanowiqcymi jawnq czeéc’: skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

Sposéb komunikowania sis; Zamawiajacego z Wykonawcami (nie dotyczy skiadania oferty).
1)

2)

3)

W postepowaniu o udzielenie zamowienia komunikacja pomiedzy Zamawiajqcym a Wykonawcami w
szczegolnoéci skfadanie oéwiadczefi, wnioskéw, zawiadomiefi oraz przekazywanie informacji odbywa
sig- elektronicznie 2a poérednictwem dedykowanego formularza dostepnego na ePUAP oraz
udostepnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji zwiqzanej
z niniejszym postepowaniem Zamawiajqcy i Wykonawcy posiugujq sie numerem ogfoszenia (TED lub
ID postepowania).
Zamawiajqcy mote réwniei komunikowat’: sie z Wykonawcami za pomoca poczty elektronicznej,
email: przetargi@mwik.ko|obrzeg.pl
Dokumenty elektroniczne, oéwiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentow Iub oéwiadczefi, ktore
nie sq skfadane wraz z ofert.-:1, sktadane sq przez Wykonawce za poérednictwem ,,Formularza do
komunikacji” jako zaiqczniki. Zamawiajqcy dopuszcza rowniei moiliwoéé skiadania dokumentéw
elektronicznych, oéwiadczefi lub elektronicznych kopii dokumentéw lub oéwiadczefi za pomocq
poczty elektroniczne], na wskazany w pkt. 11.3.2 SIWZ adres e-mail. Sposob sporzadzenia
dokumentéw elektronicznych, oéwiadczefi lub elektronicznych kopii dokumentow lub oéwiadczefi
musi byé zgody zwymaganiami okreélonymi w rozporzqdzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 27
czerwca 2017 r. wsprawie uz'ycia s’rodkéw komunikacji elektroniczne] w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego oraz udostepniania i przechowywania dokumentéw elektronicznych oraz
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich
moz'e z’qdac' zamawiajqcy 0d wykonawcy w postepowaniu o udzielem'e zamowienia.

Forma dokumentéw:
1)

2)

3)

Wszystkie dokumenty, w tym formularz oferty, sHada siq w formie elektronicznej, i wszystkie
oéwiadczenia (w tym oéwiadczenie, o ktérym mowa w pkt 8.1 SWZ) skiadane 551 w oryginale (plik
elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym), zaé pozostafe dokumenty
skladane sq w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poéwiadczonej
za zgodnoéé z orygina’tem przez notariusza (dotyczy petnomocnictwa) lub wykonawca, podmiot trzeci
lub podwykonawca, zgodnie z punktem 11.4.2 SIWZ.
Poéwiadczenia za zgodnoéc’ z oryginaiem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnoéciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspélnie ubiegajqcy siq o udzielenie
zaméwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kaidego z nich dotyczq.
Poéwiadczenie za zgodnoéé z orygina’rem elektroniczne] kopii dokumentu lub oéwiadczenia nastepuje
przy uiyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. /

8
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4) Zgodnie 2 § 5 Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uiycia

érodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego oraz
udostepniania i przechowywania dokumentéw elektronicznych:
,,1. Jez'eli oryginaf dokumentu Iub os’wiadczenia, o kto’rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, Iub inne
dokumenty lub os'wiadczenia skfadane w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, nie zostaiy
sporzqdzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca moz‘e sporzqdzié i przekazaé
elektronicznq kopie posiadanego dokumentu Iub os’wiadczenia.
2. W przypadku przekazywania przez wykonawca elektronicznej kopii dokumentu Iub oéwiadczenia,
opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawce albo odpowiednio przez
podmiot, na ktérego zdolnos‘ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okres‘lonych w art. 22a
ustawy, albo przez podwykonawce jest réwnoznaczne z pos’wiadczeniem elektronicznej kopii
dokumentu Iub os’wiadczenia za zgodnos’é z oryginafem.
3. Wprzypadku przekazywania przez wykonawcg dokumentu elektronicznego wformacie poddajqcym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajqcego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jest réwnoznaczne z pos’wiadczeniem przez wykonawce za zgodnoéc’ z oryginafem
wszystkich elektronicznych kopii dokumentéw zawartych w tym pliku, z wytkiem kopii
pofiwiadczonych odpowiednio przez innego wykonawca ubiegajqcego sic wspélnie z m'm o udzielenie
zaméwienia, przez podmiot, na ktérego zdolnoéciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez
podwykonawcg. ”

5) Uwaga: w przypadku checi postuienia sig przez wykonawca wyciqgiem z Krajowego Rejestru Karnego
wydanym w formie elektronicznej, Wykonawca musi przestaé Zamawiajacemu wydany przez KRK
dokument w postaci pliku XML. Wydruk z systemu E-KRK, potwierdzony nastepnie za zgodnoéé
z oryginatem przez wykonawca; w formie elektronicznej nie qzie uznany za poprawianie zfoiony.

6) Dokumenty sporzqdzone w jezyku obcym sq skIadane wraz z ttumaczeniem na jezyk poIski.
Wykonawca, ktéry powotuje siq na dokumenty dostepne publicznie, zgodnie 2 art. 26 ust. 6 P2P,
powinien przedioiyé ich ttumaczenie na jezyk polski.

12. UDZIELANIE wwASNIEn TRESCI snwz

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.
12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Wykonawca moie zwrécié sie do Zamawiajacego o wyjaénienie treéci Specyfikacji lstotnych Warunkéw
Zaméwienia (SIWZ).
Zgodnie 2 art. 38 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy jest obowiqzany udzielié wyjaénieri niezwfocznie,
jednak nie péiniej nii na 5 dni przed uptywem terminu skiadania ofert - pod warunkiem, 2e wniosek
o wyjaénienie tres'ci SIWZ wpiynqi do Zamawiajqcego nie péiniej nii do kofica dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Jeieli wniosek o wyjaénienie treéci Specyfikacji lstotnych Warunkéw Zaméwienia wpiynqi po uptywie
terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt 12.2, lub dotyczy udzielonych wyjas’niefi, Zamawiajqcy
moie udzielié wyjaéniefi albo pozostawié wniosek bez rozpoznania.
Przediuienie terminu sk’radania ofert nie wpfywa na bieg terminu skiadania wniosku, o ktérym mowa w pkt
12.2.
Treéé zapytar's wraz z wyjaénieniami Zamawiajqcy zamieéci na stronie internetowej BIP.
w przypadku rozbieinoéci pomiedzy treéciq niniejszej SIWZ, a tres'cia udzielonych wyjaéniefi lub zmian
SIWZ, ja ko obowiazujqca naleiy przyjqé treéé pisma zawierajqcego péiniejsze oéwiadczenie Zamawiajqcego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy moie przed upfywem terminu skfadania ofert zmienié treéé
Specyfikacji lstotnych Warunkéw Zaméwienia. Dokonanq zmiane SIWZ Zamawiajqcy udostepni na stronie
internetowej.
Jeireli w wyniku zmiany treéci SIWZ nieprowadzqcej do zmiany treéci ogioszenia o zaméwieniu begdzie
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajqcy przedfuiy termin skfadania
ofert i poinformuje o tym Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz zamieéci informacje na stronie
internetowej.
Jeieli zmiana treéci SIWZ, bedzie prowadzita do zmiany treéci ogtoszenia o zaméwieniu, Zamawiajqcy
dokona zmiany treéci ogtoszenia o zaméwieniu w sposéb przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz
jeieli bedzie to konieczne przediuiy termin sktadania ofert, zgodnie 2 art. 12a ustawy Pzp.
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13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Zamawiajqcy nie dopuszcza skiadania ofert czeéciowych
Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych
Kaidy Wykonawca moie zioiyé tylko jednq oferte.
Oferta musi byt’: zabezpieczona wadium.
Oferte stanowi wypeiniony Formula rz ,,Oferta”.
Wraz z ofertq powinny byé zioione:
1) Oéwiadczenia wymagane postanowieniami pkt 8.1 SIWZ;
2) Dokumenty z ktorych wynika umocowanie do skiadania oéwiadczefi woli w imieniu wykonawcy

(przynajmniej do zioienia oferty). Jeieli wykonawca dziaia przez peinomocnika naleiy dodatkowo
zaiaczyé stosowne peinomocnictwo dla danej osoby.

3) Jeieli Wykonawca polega na zdolnoéciach lub sytuacji podmiotow trzecich w celu wykazania speinienia
warunkéw udziaiu w postepowaniu — oéwiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 9.3,
9.6 i 9.7 SIWZ;

4) Jeieli oferte skiadajq Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia — oéwiadczenia
wymagane postanowieniami pkt 10.3 SIWZ oraz dokumentu ustanawiajacy peinomocnika do
reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sig 0 udzielenie zamowienia
w postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.

Oferta i dokumenty wskazane w punkcie 13.6 SIWZ powinny byé zioione w formie zgodnej
z postanowieniami pkt 11.4 SIWZ.
Oferta powinna byc’: sporzqdzona w jezyku polskim, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym pod rygorem niewainoéci. Kaidy dokument skiadajqcy sir-.1 na oferte powinien byt':
czytelny.
Zamawiajqcy informuje, ii zgodnie 2 art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowiqcych
tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeieli
Wykonawca, nie poiniej nii w terminie skiadania ofert, w sposéb niebudzacy wqtpliwoéci zastrzegi, ie nie
mogq byé one udostepniane oraz wykazai, zaiaczajac stosowne wyja§nienia, ii zastrzeione informacje
stanowia tajemnicg przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moie zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86
ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiqce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), ktére Wykonawca
pragnie zastrzec jako tajemnice przedsiebiorstwa, winny byé zioione w osobnym pliku wraz zjednoczesnym
zaznaczeniem polecenia ”Zaiqcznik stanowiqcy tajemnice przedsiebiorstwa”

13.10.Wykonawca moie przed upiywem terminu do skiadania ofert zmienic’ Iub wycofaé oferte za poérednictwem
Formularza do zioienia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP i udostqpnionych
réwniei na miniPortaIu. Sposéb zmiany i wycofania oferty zostai opisany w lnstrukcji uiytkownika
dostepnej na miniPortaIu.

13.11.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zioieniem oferty.

[ 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

Zamawiajacy informuje, 2e w sytuacji, gdy mowa jest o cenie — naleiy przez to rozumieé cene w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i usiug (t.j. Dz.U.
2019 r. poz. 178).
Gene oferty naieiy podaé w ziotych (PLN).
Wykonawca okreéli cenq jednostkowa realizacji zaméwienia zgodnie z Formularzem oferty, jed nakowa dla
wszystkich 3 czqéci. Zaiqcznik nr 1 do SIWZ.
Cena oferty winna obejmowaé peiny zakres zamowienia okreélonego w SIWZ Opis Przedmiotu Zaméwienia
oraz zawieraé wszystkie elementy niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia.
W zaoferowanej jednostkowej uwzglednione musza byc’: wszystkie dodatkowe koszty oraz opiaty zwiaza ne
2 realizacja przedmiotu zaméwienia. W wyniku nieuwzglednienia okolicznoéci, ktére mogq wpiynqé na cene

/.
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14.5.

14.6.
14.7.

14.8.

14.9.

cast I - msmuKCJA DLA wvxounwcfiw
przedmiotu zaméwienia, Wykonawca ponosié bedzie skutki nieprawidiowo skalkulowanego skiadnika ceny
jednostkowej.
W Formularzu oferty Wykonawca wypeinia tabelq dotyczc cen jednostkowych i wylicza cene oferty za
realizacje, zaméwienia.
Wszystkie pozycje w tabeli formularza musza byé wypeinione.
W cenie oferty naleiy uwzglednié podatek VAT oraz wszystkie wymagania okreélone w niniejszej SIWZ.
Prawidiowe ustalenie podatku VAT naleiy do obowiazkéw Wykonawcy. Kwote podatku VAT naleiy obliczyé
zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usiug (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2174 z péin. zm.).
Cena oferty siuiy jedynie poréwnaniu zioionych ofert w postepowaniu. Wartoéé fa ktycznie dostarczonej
energii mote réinié sic: ad zadeklarowanej i zaleieé bedzie od rzeczywistego zapotrzebowania
Zamawiajacego, a Zamawiajqcy nie bedzie ponosi? iadnych konsekwencji z tego tytuiu. Podane
zapotrzebowanie na dostawy oraz wartoéé dostaw sa wy’tacznie wartoéciami szacunkowymi.
Wykonawca, skiadajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybér oferty bedzie prowadzic’: do powstania
u Zamawiajacego obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwe (rodzaj) towaru Iub usiugi, ktérych dostawa
lub s'wiadczenie bedzie prowadzic’ do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartoéé bez kwoty podatku. Brak
oéwiadczenia w tym zakresie bedzie traktowany jako zioienie oéwiadczenia o braku zaistnienia takiego
obowiazku. Wszelkie negatywne konsekwencje takiego zaioienia bedq spoczywaé na Wykonawcy.

15. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

15.1.

15.2.

15.3.

Wykonawca jest zobowiazany do wniesienia wadium w wysokoéci:

Czes’é 1 - 10 000 z! (siownie: trzydzies’ci tysigcy ziotych i 00/100).] czgéé nr 1
Czeéé 2 - 50 000 21 (siownie: dziesiec’: tysiecy ziotych i 00/100)./ czeéé nr 2

Czes’é 3 - 10 000 2! (stownie: dziesieé tysiecy ziotych i 00/100). /cze§é nr 3

Wadium musi byé wniesione przed upiywem terminu skiadania ofert w jednej lub kilku nastepujacych
formach, w zaleinoéci 0d wyboru Wykonawcy:
a) pieniqdzu, przelewem na rachunek bankowy:

na rachunek: 59 1240 6654 1111 0000 4968 3385 Bank Pekao SA I/o Kotobrzeg
z dopiskiem — (Sukcesywna dostawa Paliw nr 2/ZP/S/2020 czeéé nr 1;2;3)

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéidzielczej kasy oszczed noéciowo—kredytowej, z tym,
ie poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieinym;

c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci (Dz. U. z 2019 r. poz.
310 z péin. zm.).

Wadium wnoszone w formie poreczeri lub gwarancji powinno byé zioione woryginale (tj. w postaci
elektronicznej w oryginale — dokument podpisany przez gwaranta kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, dofaczony do zaszyfrowanej oferty lub wniesiony zgodnie z zasadami komunikacji
okreélonymi w SIWZ przed upiywem terminu skiadania ofert) i musi obejmowaé cafy okres zwiazania ofertq.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczenia, koniecznym jest, aby gwarancja
lub porgczenie obejmowafy odpowiedzialnoéé za wszystkie przypadki powodujace utrate wadium przez
Wykonawca, okreélone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancje i poreczenia musza zawieraé (oprécz elementéw wiaéciwych dla kaidej formy, okreélonych
przepisami prawa):
1) nazwq i adres Zamawiajacego - beneficjenta gwarancji lub poreczenia,
2) nazwe Wykonawcy/Wykonawcy wspélnie ubiegajqcego sie o udzielenie zaméwienia —
zleceniodawcy gwarancji Iub poreczenia,
3) oznaczenie postepowania,
4) kwote poreczenia lub gwarancji,

\
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15.4.

15.5.
15.6.
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5) termin wainoéci poreczenia lub gwarancji — odpowiadajqcy co najmniej terminowi zwiazania
oferta,
6) nieodwotalne i bezwarunkowe zobowiazanie wystawcy dokumentu do zapiaty na rzecz

Zamawiajacego kwoty wadium oraz pfatne na pierwsze pisemne zedanie Zamawiajacego,
Wadium wniesione w pieniqdzu przelewem na rachunek bankowy musi wpiynaé na wskazany w pkt. 15.2.a)
rachunek bankowy Zamawiajacego, najpéiniej przed uptywem terminu skIadania ofert.
Zamawiajacy dokona zwrotu wadium na zasadach okreélonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
Zgodnie 2 art. 46 ust. 43 i 5 ustawy PZP Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach
wskazanych w tych przepisach.

r16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKILADANIA I OTWARCIA OFERT

16.1.
16.2.

16.3.
16.4.
16.5.

16.6.
16.7.
16.8.
16.9.

Oferte naleiy ztoiyc’ elektronicznie, w sposéb opisany w punkcie 11.2 poprzez system miniPortal.
Termin ztoienia oferty uptywa w dniu 21.08.2020 r. godz. 10:00.

UWAGA: Decydujace znaczenie dla oceny zachowania powyiszego terminu ma data igodzina wpiywu
oferty do wskazanego miejsca.

Miejsce sktadania ofert: elektronicznie poprzez system miniPortal do Zamawiajacego.
Otwarcie ofert nastqpi w dniu 21.08.2020 r. o godz. 10:10.
Otwarcie ofert nastepuje poprzez uiycie aplikacji do szyfrowania ofert dostepnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i Otwarcie ofert za pomocq klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogq uczestniczyé w sesji otwarcia ofert.
Niezw’rocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert.
Miejsce otwarcia ofert: MWiK Koiobrzeg, ul. Artyleryjska 3 - Sala konferencyjna ( I pietro).
Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamieéci na stronie internetowej informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zaméwienia;
2) firm oraz adreséw wykonawcow, ktérzy ztoiyli oferty w terminie;
3) ceny zawarte w ofertach.

[77. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Termin zwiazania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiazania ofertq rozpoczyna sie wraz z upfywem
terminu skiadania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego mote przedtuiyé termin zwiazania oferta, z tym
ie Zamawiajacy moie tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upfywem terminu zwiazania oferta, zwrocié sig
do Wykonawcéw o wyraienie zgody na przediuzenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 o oznaczony okres,
nie diuiszyjednak nii 30 dni.
Przedtuienie terminu zwiazania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuieniem okresu
wainoéci wadium albo, jeieli nie jest to moiliwie, z wniesieniem nowego wadium na przediuiony okres
zwiazania oferta. JeZeli przed’ruienie terminu zwiqzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiqzek wniesienia nowego wadium Iub jego przedtuienia dotyczy jedynie
Wykonawcy, ktérego ofe rta zostaja wybrana jako najkorzystniejsza.
W przypadku wniesienia odwoiania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwiqzania oferta
ulegnie zawieszeniu do czasu ogioszenia przez Krajowa Izbe Odwotawcza orzeczenia.

[ 18. KRYTERIA WYBORU I SPOSOB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMéWIENIA

18.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy bedzie sic: kierowat nastepujacymi kryteriami:

1.0ferowana cena netto 1 m3 oleju napedowego powinna uwzgledniaé oferowany przez Wykonac
procentowy opust ceny w stosunku do ceny netto 1 m3 oleju napedowego Ekodiesel PKN ORLEN.

2.0ferowana cena netto 1 m3 benzyny Pb 95 powinna uwzgledniaé oferowany przez Wykonawce
procentowy opust ceny w stosunku do ceny netto 1 m3 benzyny Pb 95 PKN ORLEN



(1:5: I -mmuxcm nu wvxomwcowZastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Nazwa kryterium Wzér Sposéb oceny
Liczba otrzymanychCena za jeden metr szeécienny Cena oferowana najniisza netto punktéw

oleju napedowego do ceny badanej oferty x 100 %
Liczba otrzymanych

Cena za jeden metr szes’cienny Cena oferowana najniisza netto punktéw
benzyny bezoiowiowej Pb 95 do ceny badanej oferty x 100 %

Wynik - oferta, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktéw w oparciu
o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszq, pozostaie oferty zostanq sklasyfikowane zgodnie z
iloéciq uzyskanych punktéw. Realizacja zaméwienia zostanie powierzona Wykonawcy, ktérego oferta uzyska
najwyisza iloéé punktéw.

Do najkorzystniejszej oferty cenowej zostanie wyliczony wspétczynnik zgodnie z formularzem cenowym, ktérego
Wykonawca nie bedzie mégf przekroczyé przez okres obowiqzywania umowy.Sposéb wyliczenia wspétczynnika
przedstawia poniisza tabela:

Iflgzwa kryterium spéiczynnik
Cena oferowana przez

konawce za jeden metr
zes’cienny ON do ceny PKN """"" %

Orlen na dz.17.08.2020
Cena oferowana przez
wykonawce za jeden metr ..... %
zeécienny Pb 95 do ceny PKN

Orlen na dz.17.08.2020

18.2. Za oferte najkorzystniejszq zostanie uznana oferta, ktéra spefnia wszystkie wymagania okreélone w SIWZ
oraz otrzyma najwieksza liczbg punktéw.

18.3. Zamawiajqcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

19. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEiY DOPEtNIC PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY

1. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy.
1)Wykonawca jest zobowiazany wnies’é zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy najpéiniej do dniapodpisania umowy, w wysokoéci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie.
2) Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy bgdzie syb pokryciu roszczefi z tytuh niewykonania lubnienaleZytego wykonania umowy.
3) Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy moie byé wniesione w: pieniqdzu, porgczeniach bankowych lubporgczeniach spé’rdzielczej kasy oszczegdnos'ciowo-kredytowej (z tym, 2e zobowiazanie kasy jest zawszezobowiqzaniem pieniaym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniachudzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listOpada 2000 r. outworzeniu Polskicj Agencji Rozwoju Przedsigbiorczos’ci.
4) JeZeli zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniqdzu zamawiajqcy przechowa

je na oprocentowanym rachunku bankowym.
5) JeZeli zabezpieczenie naIeZytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniqdzu, zamawiajqcy zwréci jewraz z odsetkami wynikajqcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przeciwwywane
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pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniodzy na rachunek
wykonawcy.

6) Zabezpieczenie moZe byé wniesione wjednej lub kilku formach.
7)W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formic gwarancji bankowej, gwarancji

ubezpieczeniowej lub porqczenia, z tres'ci tych gwarancji/poroczefi musi w szczegélnoéci jednoznacznie
wynikaé:
a) zobowiqzanie gwaranta/porqczyciela (np. banku, zakhdu ubezpieczefi) do zaphty do wysokoéci okres'lonej

w gwarancji/porqczeniu kwoty, nieodwolalnie i bezwarunkowo, na pierwsze 2qdanie zamawiajqcego
(beneficjenta gwarancji/porqczenia) zawierajace os'wiadczenie, Ze zaistniah/ okolicznoéci zwiqzane z
niewykonaniem lub nienaleZytym wykonaniem umowy,

b) termin obowiqzywania gwarancji/poroczenia.
8)W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formic gwarancji bankowej, gwarancji

ubezpieczeniowej lub poroczenia, gwarancje/poroczenia te podlegaé muszq prawu polskiemu; wszystkie spory
odnoénie gwarancji/poroczefi bode} rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sqdéw
polskich.

9) Zamawiajacy moZe, na wniosek wykonawcy, wyrazié zgodq na zmianq formy wniesionego zabezpieczenia pod
warunkiem zachowania ciqgioéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos'ci.

I70. ZAWARCIE umowv I

20.1. W wyniku przedmiotowego postqpowania zostanie zawarta umowa o udzielenie zamowienia pomidy
Wykonawcq, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza a Zamawiajqcym i pozostafych
podmiotéw biorqcych udziai w postqpowaniu, regulujqca wszystkie istotne elementy zaméwienia.

20.2. Umowa z wybranym Wykonawcq, o ktérej mowa w pkt. 20.1 SIWZ winna byc’ zawarta zgodnie z
zawiadomieniem Zamawiajqcego, w sposéb przez niego wskazany, w terminie nie krétszym nii 10 dni - od
dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeieli zawiadomienie to zosta’lo
przesiane przy uiyciu érodkéw komunikacji elektronicznej.

21. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ J

21.1. Wykonawcy, a takie innemu podmiotowi, jeieli ma lub miai interes w uzyskaniu zaméwienia oraz poniost
Iub moie ponieéé szkode; w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepiséw ustawy Pzp, przystuguja
s'rodki ochrony prawnej okreélone w Dziale VI ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o
zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przystuguja réwniei organizacjom wpisanym
na listq, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

21.2. Odwo’lanie przysfuguje wy’tqcznie od niezgod nej z przepisami ustawy Pzp czynnoéci Zamawiajqcego podjetej
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechanie czynnoéci, do ktérej Zamawiajacy jest
zobowiqzany na podstawie ustawy Pzp.

21.3. Odwoianie powinno wskazywaé czynnoéc’ lub zaniechanie czynnoéci Zamawiajqcego, ktérej zarzuca sie
niezgodnoéé z przepisami ustawy Pzp, zawieraé zwiezfe przedstawienie zarzutéw, okreélaé iqdanie oraz
wskazywaé okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie odwoiania.

21.4. Odwo’tanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego
certyfikatu lub réwnowainego érodka, speiniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwoiujqcy przesy’ta kopiq odwoiania zamawiajqcemu przed upfywem terminu do wniesienia odwoiania
w taki sposéb, aby m6g{ on zapoznaé sie z jego treécia przed upiywem tego terminu. Domniemywa sie,
i2 Zamawiajacy mogi zapoznac’ sic: z treécia odwoiania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jeieli
przes’lanie jego kopii nastqpiio przed upiywem terminu do jego wniesienia przy uiyciu érodkow komunikacji
elektronicznej.

21.5. Terminy wniesienia odwofania:
1) Odwoianie wnosi Sig w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnoéci zamawiajqcego

stanowiqcej podstawe jego wniesienia - jeieli zostaiy przesfane w sposéb okreélony w art. 180 ust. 5
ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni —jeieli zostaiy przesiane w inny sposob.

2) odwo{anie wobec treéci ogioszenia o zaméwieniu, a takie wobec postanowiefi specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku

Z
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Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na
stronie internetowej.

3) Odwoianie wobec czynnoéci innych nii okreélone w pkt. 21.5.1. i 21.5.2. wnosi sic: w terminie
10 dni od dnia, w ktérym powziqto lub przy zachowaniu naleiytej starannoéci moina byio powziqé
wiadomoéé o okolicznos’ciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.

4) Jeieli Zamawiajqcy nie przesiai Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwoianie wnosi sis; nie poiniej nii w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogioszenia oudzieleniu

zaméwienia;
b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jeieli Zamawiajacy nie opublikowai w Dzienniku Urzedowym

Unii Europejskiej ogioszenia o udzieleniu zaméwienia.
21.6. Szczegéiowe zasady postepowania po wniesieniu odwofania, okreélaja stosowne przepisy Dziaiu VI ustawy

Pzp.
21.7. Na orzeczenie Krajowej lzby Odwoiawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoiawczego

przysiuguje skarga do sadu.
21.8. Skargq wnosi sie do sadu okregowego wiaéciwego dla siedziby Zamawiajacego, za poérednictwem Prezesa

Krajowej lzby Odwoiawczej w terminie 7 dni 0d dnia doreczenia orzeczenia Krajowej lzby Odwoiawczej,
przesyiajac jednoczeénie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zioienie skargi w placéwce pocztowe] operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 Iistopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz.
2188 2 poin. zm.) jest réwnoznaczne zjej wniesieniem.

22. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH POSTEPOWANI PRZETARGOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ MWiK KOtOBRZEG

22.1. Zgodnie 2 art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1), dalej ,,ROD0”, informuje, ie:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiajacy,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiqzanym

z niniejszym postepowaniem o udzielenie zaméwienia pubiicznego;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu 0 art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie 2 art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat

od dnia zakoficzenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jeieli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caiy czas trwania umowy. Dane te moga byé przechowywane
przez okres diuiszy nii wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2 2019 r. poz. 553 z poin. zm.) i przepiséw do tej ustawy.

5) obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezpoérednio Pani/Pana dotyczqcych jest
wymogiem ustawowym okreélonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym z udziaiem w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreélonych danych wynikajq z
ustawy Pzp;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 R000;

7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaénienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie moie skutkowaé zmiana wyniku postepowania);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo iadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeieniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze érodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej iub prawnej, lub z uwagi na waine wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej Iub
paristwa czionkowskiego); /

I
15



8)

9)

0')
czzsc l-msmumn DLA wvxomwcdw

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przysfuguje Pani/Panu:
3)
b)
C)

d)

w zwiazku 2 art. 17 ust. 3 lit. b, d Iub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 R000 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
podstawa prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Obowiazki wynikajace z zapiséw powyiszych (dotyczacych ochrony danych osobowych) p0
zawarciu umowy o udzielenie zaméwienia publicznego wykonywaé bgdzie kaidy z
Zamawiajacych, ktéry zawrze umowe z Wykonawcq. Kaidy z Zamawiajacych udzieli Wykonawcy
stosownej informacji w tym zakresie.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ii:

a)

b)

w przypadku gdy wykonanie obowiazkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzqdzenia
2016/679, wymagatoby niewspé’lmiernie duiego wysiiku, zamawiajacy moZe iadaé od osoby,
ktérej dane dotyczq, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie iadania,
w szczegélnoéci podania nazwy Iub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub
konkursu;
wystqpienie z tadaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzanie danych osobowych do czasu zakor’rczenia postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego lub konkursu.
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ZAMCINIKI DD SIWZ

Zatacznik nr 1 do SIWZ — Formularz oferty dmaZOZO r.

Postepowanie o udzielnie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
,,Sukcesywna dostawa ON i Pb 95 dla 3 spétek " Postepowanie nr 2/ZP/S/2020

3.

40

Nr TED: 2020/5 140-345459
FORMULARZ OFERTY

Zamawiajacy:
Zamawiajqcym upowainionym do przeprowadzenia postgpowania i udzielenia zaméwienia w imieniu i na rzecz
pozostaiych podmiotdw biorqcych udziat w postepowaniu jest:

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacia" Spéika z ograniczona odpowiedzialnoécia,
78-100 Koiobrzeg, ul. Artyleryjska 3

Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje zfoiona przez:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y) Wykonawcy(éw)

kierowaé na adres:
wca

Im inazwisko ione do kontaktéw
Adres
Nrtelefonu
e-mail
Adres ki ePUAP

My niiej podpisani, dzialajqc w imieniu i na rzecz Wykonawcy skladajacego niniejszq oferte os'wiadczamy, ie:
1) zapoznaliémy sig 2 treéciq SIWZ dla niniejszego zaméwienia,
2) oferujemy zrealizowanie przedmiotu zaméwienia w zgodnoéci z SIWZ i ztoionq Ofertq,
3) gwarantujemy wykonanie caioéci niniejszego zaméwienia zgodnie z treéciq: SIWZ, wyjaéniefi do SIWZ oraz

jej modyfikacji,
4) cena oferty za realizacje cafos’sci niniejszego zaméwienia zgodnie z wymogami SIWZ, wynosi:

Czeéci nr 1 /- ON - 417 m3= netto ............................................+podatek
VAT=brutto...........................
(siownie: ...... )
Proponowany % Upustu 1 m3 - ON=....................

néci nr 2 I -ON - 4800 m3= netto ............................................+podatek
VAT=brutto.............. ...............
(siownie: ...... .)
Proponowany 96 Upustu 1 m3 - ON=

Czeéci nr 2/ Pb95 - 2640 m3= netto ............................................+podatek
VAT=brutto.......... ....... . ...... . .............
(slownie: ...... )
Proponowany % Upustu 1 m3 - Pb 95:

Czeéci nr 3 [ON - 90 m3= netto ................... ...........+podatek
VAT=brutto.......................... ........
(siownie: )
Proponowany % Upustu 1 m3 - ON=.........................



ZAMCZNIKI DO SFWZ

i odpowiada ona wyliczeniu dokonanemu w oparciu o zaoferowane cenyjednostkowe za 1 m3 zgodnie z
Zaiacznikiem nr 2 do SIWZ — Formularz cen jed nostkowych

5) Oéwiadczam, 2e wybér mojej/naszej oferty:

El *) nie bedzie prowadzii do powstania u zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku 0d towaréw i usfug

El *) bedzie prowadzi’t do powstania u zamawiajacego obowiqzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i us1ug, w zakresie:

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

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

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

nalez'y wskazat.‘ nazwg (rodzalz towaru Iub usfugi, ktérych dostawa Iub s’wiadczenie bgdzie prowadzié do
powstania u zamawiajqcego takiego obowiqzku podatkowego (tzw. odwro'cony VAT) oraz wskazac’ wartos’é
tego towaru Iub usfugi bez kwoty podatku.

6) Oferowany przez nas termin realizacji dostaw:
06.09.2020 r. - 31.08.2023 r.

7) Niniejsza oferta jest waina przez 60 dni.
8) Nastqpujqce czeéci niniejszego zaméwienia powierzymy podwykonawcom (Wykonawca wypetnia - o ile

dotyczy):

Nazwa / opis czeéci zaméwienia, Podwykonawcami w zakresie realizacji
Lp. ktérej wykonanie Wykonawca powierzy przedmiotu zaméwienia qq nastepujqce

podwykonawcom firmy:

9) Akceptujemy bez zastrzeiefi Wzory Uméw stanowiqce zatqczniki do SIWZ.
10) W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza, zobowiazujemy sie zawrzet': umowe w miejscu

i terminie jakie zostanq wskaza ne przez Zamawiajacego.
11) Oéwiadczam, ie wypeiniiem obowiqzki informacyjne przewidziane w art. 13 Iub art. 14 RODO1 wobec

oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezpoérednio Iub poérednio pozyskaiem w celu ubiegania sit;
o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu’.

DOKUMENT PODPISYWANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

*) niepotrzebne skres’lic’

' rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego plzep1ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46IWE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1).

2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezpoérednio jego dotyczacych Iub zachodzi wyiaczenie stosowania
obowiqzku informacyjnego. stosownie do art. 13 ust. 4 Iub art. 14 ust. 5 RODO treSci oéwiadczenia wykonawca nie skiada (usuniecie treéci
oéwiadczenia np. przez jego wykreélenie).



Zaiacznik nr 2 do Slwz - Formularz cen jednostkowych

Nawiazujac do ogioszenia dotyczqcego postepowania na:
,,Sukcesywna dostawa ON i Pb 95 dla 3 spéIeW’Postepowanie nr 2/ZP/S/2020
oferujemy przedmiot zaméwienia dla:

l Czeéé MWiK KOLOBRZEG ul. Artyleryjska 3,
- 0N za cene 1 m3 netto........................ razem z VAT:=...........................................................

Nazwa kryterium Wspéiczynnik upustu lloéé litréw
Cena oferowana przez
wykonawce za jeden metr ......... %
szeécienny ON do ceny PKN
Orlen na dz.17.08.2020

417.000

Data:

Podpis:

.......................... /2020 r.

......

(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)

ZAMCZNIKI DO SIWI



ll Czeéé nr 2 Komunikacja Miejska w KoIobIzegu ul. Solna 2,

”MUNIKI DO SIWI

- ON za cent; 1 m3 netto........................ razem z VAT=........................................ brutto

- Pb 95 za ceng 1 m3 netto ..................... razem z VAT: ........................................brutto

(slownie: ......................................................................................................... ) :

[fizwa kryterium Wspéfczynnik upustu Iloéé litréw
Cena oferowana przez
wykonawce za jeden metr % 4.800.000
zeécienny ON do ceny PKN """""

Orlen na dz.17.08.2020
Cena oferowana przez

konawce za jeden metr % 2.640.000
szeécienny Pb 95 do ceny PKN " '
Orlen na dz.17.08.2020

Data: .......................... /2020 r.

Podpis: .
(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)



Ill Czeéé nr 3 MEC Koiobrzeg ul KoIqtaja 3

- za can 1 m3 netto........................ razem z VAT:=.................................................. brutto

Nazwa kryterium Wspéfczynnik upustu llofié litréw
Cena oferowana przez
wykonawce za ieden metr %
szeécienny ON do ceny PKN
Orlen n3 «12.17.08 7070

90.000

Data:

Podpis:

.......................... [2020 r.

(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)

ZAMCZNIKI DD SIWZ



ZAMflNIKl DU SIWZ

Zaiacznik nr 3 do SIWZ - wzér oéwiadczenia o przynaleinoéci lub braku przynaleinoéci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Postepowanie o udzielnie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
,,Sukcesywna dostawa 0N i Pb 95 dla 3 spélek"
Postepowanie nr 2/ZP/S/2020

w imieniu Wykonawcy:

/wpisaé nazwe (firme) Wykonawcy/

oéwiadczam, ii:

1. nie naleie.» do grupy kapitaiowej", o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy — Prawo zaméwiefi publicznych,
z iadnym innym wykonawcq, ktéry ztoiyi odrebna oferte w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie
zaméwienia.

2. naleie do tej same] grupy kapitafowej', o ktérej mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy — Prawo zaméwier‘l
publicznych, z nastepujacymi wykonawcami, ktérzy zioiyli odrebne oferty w przedmiotowym postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia:
1) ....................................................................................................................
2) ....................................................................................................................
oraz przedstawiam wraz z niniejszym oéwiadczeniem dowody, 2e powiazania z innym Wykonawca nie prowadzq do
zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielnie zaméwienia.

* niepotrzebne skreélié

DOKUMENT PODPISYWANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

UWAGA: Powyz'sze os'wiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiajqcemu w terminie 3 dm' od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy — Prawo zaméwieri publicznych.
W przypadku przynaleinos’ci do tej samej grupy kapitafowej Wykonawca wraz ze zfoéonym os’wiadczeniem moz'e
przedstawic’ dowody, z‘e powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadzq do zakIécem'a konkurencji w postepowam‘u
o udzielenie zaméwienia.
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ZAMCINIKIDO SIWl

Zalacznik nr 5 do SIWZ - wzér oéwiadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

Dotyczy: Postgpowania o udzielnie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,,Sukcesywna dostawa ON i Pb 95 dla 3 spéIek" Postepowanie nr 2/ZP/S/2020

w imieniu Wykonawcy: ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

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

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

/wpisaé nazwe (firme) Wykonawcy]

oéwiadczam, ii:
D wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o

zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, opiat lub skiadek na ubezpieczenia spoieczne lub zdrowotne, albo *

El wobec Wykonawcy wydano prawomocny wyrok sadu lub ostatecznq decyzje administracyjnq o zaleganiu z

uiszczaniem podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenia spoieczne lub zdrowotne. W celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy PZP przedstawiamy w zaigczeniu

dokumenty potwierdzajqce dokonanie piatnoéci ww. naleinoéci wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami lub zawarcie wiaiacego porozumienia w sprawie spfat tych naleinoéci. *

I:I wobec Wykonawcy nie orzeczono tytufem érodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sit: o zaméwienia

publiczne.

|:I Wykonawca nie zalega z opiacaniem podatkéw i opiat Iokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12

stycznia 1991 r. o podatkach i optatach Iokalnych (Dz.U. z 2016. poz. 716).

* niepotrzebne skreélié
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