Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP/3/2022

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, dalej zwane „postępowaniem”
prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej zwanej „ustawą Pzp” o wartości
nie przekraczającej progów unijnych, o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp

na:

„Dostawa oleju napędowego w ilości szacunkowej około 120 000 litrów rocznie”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Składnie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej
pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl

1.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp. z o. o.
ul. Śląska 36
66-620 Gubin
Tel. (68) 455 82 82
siwz@pumgubin.pl
www.pumgubin.pl
Godziny pracy Zamawiającego: 7.00 -15.00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl adres
strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://miniportal.uzp.gov.pl
2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 oku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2021 r. , poz. 1129
z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
2.2 Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia
negocjacji.
2.3 Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
2.4 Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
2.5 Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
2.6 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
2.7 Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób,
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1

Szacunkowa dostawa oleju napędowego w ilości ok. 120 000 litrów/rok

3.2 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
09134100 - 8 – olej napędowy
Informacje dodatkowe :
a) dostawy oleju napędowego będą się odbywać średnio raz w miesiącu w godzinach
dopołudniowych (8.00 – 13.00).
b) ilości zamawianego paliwa mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od
zapotrzebowania Zamawiającego. O tym fakcie zostanie niezwłocznie poinformowany
Dostawca.
c) samochody do przewozu paliw – cysterny (min. 2 szt.) są własnością Oferenta, lub osób
posiadających potencjał techniczny i możliwości do wykonania zamówienia, zgodnie
z przedstawionym pisemnym zobowiązaniem tych podmiotów do udostępnienia
przedmiotowego potencjału technicznego.

d) cysterny muszą posiadać aktualne dopuszczenia do przewozu paliw – rozładowywanie
będzie za pomocą pompy lub grawitacyjnie, z wężem zaopatrzonym w końcówkę
z przepływomierzem i drukarkę.
e) olej napędowy o parametrach określonych w normach producenta oraz w Polskich
Normach, PN-EN 590 w gatunkach b, d, f (letni, przejściowy, zimowy) – Zamawiający
będzie określał gatunek zamawianego paliwa.
f) przewiduje się jednorazowe dostawy oleju napędowego w ilości około 10.000 l.
g) podstawą do wystawienia faktur będzie dostarczona ilość paliwa w temperaturze 15°C
wg przyjęcia przez Zamawiającego. Akceptowany jest zalegalizowany układ
pomiarowy z kompensacją do 15°C przy autocysternie.
h) płatności za przedmiotowe usługi będą się odbywać na podstawie faktury VAT
w terminie określonym przez Oferenta w ofercie, tj. od daty dostarczenia faktury do
siedziby Zamawiającego, w okresie nie krótszym niż 30 dni.
i) ceny dostarczanego paliwa, tj. oleju napędowego będą zmienne i uzależnione od cen
PKN ORLEN S.A. ogłaszanych na jego stronie internetowej (www.orlen.pl)
i obowiązujących w dniu dostawy paliwa, pomniejszone o zadeklarowany przez
Oferenta upust.
j) do każdej dostawy należy dołączyć:
• świadectwo jakości,
• potwierdzenie wielkości dostaw przez pracownika odpowiedzialnego za rozliczenie
paliwa.
k) umowa na w/w dostawy będzie zawarta na okres 12 miesięcy.
3.3

Miejsce dostaw: siedziba Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.,
66-620 Gubin, ul. Śląska 36.

4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przewidywany okres realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW
DOWODOWYCH

5.1 O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Zamawiającego, warunki udziału w postępowaniu:
a)
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
b)
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
c)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
d)
zdolności technicznej lub zawodowej.

5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
Lp. Warunki udziału w postępowaniu
1

2

6.

Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający wymaga, aby
wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową był wpisany do jednego
z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów - tzn. Wykonawca posiada koncesję na obrót paliwami.

2

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200 000,00 zł.

3

Zdolności technicznej lub zawodowej
wykaz dostaw oleju napędowego w ilości około 120 000 litrów rocznie w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
wykaz sprzętu - Wykonawca wykaże dysponowanie środkami transportu
przeznaczonych do przewozu paliw ciekłych - cysternami (min. 2 szt.) posiadającymi aktualne
dopuszczenia do przewozu paliw – rozładowywanie będzie za pomocą pompy lub
grawitacyjnie, z wężem zaopatrzonym w końcówkę z przepływomierzem i drukarkę.

PODSTAWY WYKLUCZENIA

6.1 Zgodnie z art. 108 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza
się wykonawcę:
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)
pracy małoletnich cudzoziemców 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), (Zmieniona przez
art. 2 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji
na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 2275)).
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 – 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;
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.
6.2 Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, zamawiający wykluczy wykonawcę:
- 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.
6.3 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
7.

WARUNKI DOTYCZĄCE POWIERZENIA CZĘŚCI USŁUG PODWYKONAWCOM

7.1
7.2

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę,
kluczowych części zamówienia.

8. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
8.1 Wraz z ofertą:
8.1.1 Do oferty, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
Lp. Wymagany dokument
1

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału,
zgodnie z treścią załącznika nr 2 oraz nr 3 do SWZ

8.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia,
o którym mowa w pkt. 8.1.1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
8.1.3 W przypadku, polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 8.1.1,
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu.
Uwaga:
Powyższe dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
8.2 Na wezwanie Zamawiającego:
8.2.1 Odpisu lub informacji z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
8.2.2 Wykaz dostaw oleju napędowego w ilości około 120 000 litrów rocznie w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

9.

dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu – zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SWZ
Wykaz sprzętu Wykonawca wykaże dysponowanie środkami transportu przeznaczonych
do przewozu paliw ciekłych - cysternami (min. 2 szt.) posiadającymi aktualne dopuszczenia
do przewozu paliw – rozładowywanie będzie za pomocą pompy lub grawitacyjnie, z wężem
zaopatrzonym w końcówkę z przepływomierzem i drukarkę – zgodnie z treścią Załącznika
nr 8 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 8.2.2 SWZ, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli
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, dane umożliwiające dostęp do tych
środków.
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynależności do tej samy grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1076 z późn. Zm.),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej, zgodnie z treścią Załącznika nr 9 do SWZ
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POLEGAĆ NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW

9.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
9.2 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji których te zdolności są
wymagane.
9.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do

9.4

1)
2)
3)

9.5

9.6

10.

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów oraz określa w szczególności:
zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
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 roboty budowlane
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
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.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 8.1.1
SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje
się na jego zasoby oraz brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA).

10.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
10.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia
o których mowa w pkt 8.1.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
10.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy.
10.4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
11.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

11.1 Składanie ofert, oświadczeń i dokumentów oraz komunikacja Zamawiającego
z Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

11.2 Oferty, oświadczenia, środki dowodowe, dokumenty, pełnomocnictwa - sporządza się
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320),
z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem
rodzaju przekazywanych danych.
11.3 W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku.
11.4 Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne dokumenty lub
oświadczenia, sporządzone w języku obcym, przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język
polski.
11.5 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe,
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio: Wykonawcy,
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu
udostępniającego zasoby lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostepniającym
zasoby - pełnomocnictwo, zostały wystawione przez upoważnione podmioty, jako
dokument elektroniczny - przekazuje się ten dokument.
11.6 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe,
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez
upoważnione podmioty, jako dokument w postaci papierowej - przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
11.7 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w ust. 11.6, dokonuje w przypadku:
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.
11.8 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w ust. 11.6, może dokonać również notariusz.
11.9 Podmiotowe środki dowodowe, 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.
11.10 W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe - niewystawione przez
upoważnione podmioty, lub pełnomocnictwo, sporządzone zostały jako dokument
w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobisty.
11.11 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w ust. 11.10, 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, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby
- odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia;
3)pełnomocnictwa - mocodawca
11.12 W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu
elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich
dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11.13 W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się
uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu.
11.14 Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w ust. 11.13, zawiera w szczególności
identyfikator dokumentu lub datę wydruku a także własnoręczny podpis
odpowiednio: Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia, podmiotu udostepniającego zasoby lub Podwykonawcy, potwierdzający
zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego.
11.15 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości
12.
INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
12.1 Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym
a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej
rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
12.2 Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządza się
w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności
w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę a także oświadczenia o których mowa
w ust. 8.1.1. SWZ składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

12.3 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu:
https://miniportal.pl, ePUAPu: /PUMGUBIN36/skrzynka oraz poczty elektronicznej
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
12.4 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
oraz Regulaminie ePUAP.
„Instrukcja Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” jest dostępna pod adresem
internetowymhttps://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
Wykonawca akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w „Instrukcji
Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” oraz zobowiązuje się korzystając
z miniPortalu przestrzegać jej postanowień.
12.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
12.6 Za datę przekazania oferty, wniosków zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
12.7 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako załączniki. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania
w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym
pliku.
12.7 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w Rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Informacje,
oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia (oferty,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej
„zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwo), przekazywane
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia.
12.8 Korespondencja przesłana Zamawiającemu, uznana będzie za dostarczoną skutecznie,
wyłącznie w przypadku przekazania jej na adres wskazany w ust. 12.10, korespondencja
wysłana na inny adres, nie będzie odbierana.

12.9 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: mgr Malwina Jędrzejek
– Specjalista ds. ekonomiczno-technicznych i zamówień publicznych, e-mail:
swz@pumgubin.pl
Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej
podany przez Wykonawcę w ofercie, zostało doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią, chyba ze Wykonawca wezwany przez
Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma oświadczy, że wiadomości nie
otrzymał.
12.10 Wykonawca jest zobowiązany do monitorowania strony internetowej prowadzonego
postępowania i zapoznawania się z publikowanymi na niej informacjami dotyczącymi
przedmiotowego postępowania.
12.11 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia.
12.12 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Warunków zamówienia, wpłynął do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
12.13 Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 12.12,
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia oferty.
12.14 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia , bez ujawniania źródła
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
12.15 W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert, zmienić treść SWZ.
Dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
13.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (1,5% brutto)

13.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych 00/100 ).
13.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą.
13.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
13.4 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku
następujących formach:
a)
pieniądzu;
b)
gwarancjach bankowych;
c)
gwarancjach ubezpieczeniowych;
d)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2020 r.
poz. 299 z późn. zm.).
13.5 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o., 66-620 Gubin ul. Śląska 36 : Santander Bank
Polska SA 72 1090 1548 0000 0000 5400 2386 z dopiskiem: wadium do przetargu nr
ZP/3/2022
13.6 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
13.7 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
13.8 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ust.
13.4 pkt b) - d), Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej.
13.9 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe
wymagania:
1)
musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
2)
z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej
kwoty wadium;
3)
powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4)
termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin
związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest termin
składania ofert);
5)
w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
6)
beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.,
66-620 Gubin ul. Śląska 36
7)
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58
ustawy Pzp) Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza
ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
13.10 Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie
odrzucona.
13.11 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od
dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1)
upływu terminu związania ofertą;
2)
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3)
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie
zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do
jego wniesienia.
13.12 Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia
wniosku, zwraca wadium Wykonawcy:
1)
który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2)
którego oferta została odrzucona;
3)
po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza;
4)
po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie
na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia;

13.13 Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 13.12, powoduje rozwiązanie
stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze
środków ochrony prawnej o których mowa w ust. 21 SWZ.
13.14 Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13.15 Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
13.16 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego
w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 13.4 pkt b) - d), występuje
odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1)
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust.2 lub art. 128 ust.
1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków
dowodowych lub
przedmiotowych środków
dowodowych
potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia o którym mowa
w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2)
Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych
w ofercie,
b)
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
13.17 Z treści gwarancji i poręczeń, musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji w sytuacjach, o których mowa w ust. 13.16
SWZ.
13.18 Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp podlegać muszą
prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w
art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie.
W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których
mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji
lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje
i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji
poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądu
właściwego dla siedziby zamawiającego.
13.19 Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną
lub kilka form, o których mowa w pkt 13.4. SWZ. Zmiana formy wadium musi być
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
14.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

14.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do 05.08.2022r.
14.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.3 W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem wskazanego
terminu związania z ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania z ofertą,

14.4

zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazany okres, nie dłuższy niż 30 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

15.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

15.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty udostępnionego na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl
15.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .
15.3
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
15.4
Zamawiający nie żąda, nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
15.5
Oferta powinna być, pod rygorem nieważności złożona w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy.
15.6 Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
15.7 Ofert należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ.
15.8 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty.
15.9 Zawartość oferty.
1) Wypełniony formularz OFERTA, zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SWZ;
2) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w tym
pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika
z innych dokumentów dołączonych do oferty;
3) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do
SWZ;
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią
Załącznika nr 3 do SWZ;
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego Wykonawcy zasoby w celu
potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,
zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ;
6) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art.
125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby. Wzory oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu stanowią odpowiednio Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6 do SWZ.
7) Dowód wniesienia wadium: wymagany - w przypadku wnoszenia wadium w formach
wymienionych w pkt 13.4 lit. b)-d) SWZ, zaleca się - w przypadku wnoszenia
wadium w pieniądzu.
15.10
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców.

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy
zwykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
15.11 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1913 z późn. zm.) które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa,
powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część i skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które
jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich 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 rozporządzania nimi podjął, przy
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
15.12 Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz.
346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1
Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
15.13 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona
będzie korespondencja związana z postępowaniem. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/.”
15.14 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty udostępnionego na
na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w lnstrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu.
16.

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

16.1
16.2
16.3

Termin składania ofert upływa dnia 07.07.2022 r. o godz. 09:00
Oferta złożona po terminie podlega odrzuceniu.
Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później
niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Otwarcie ofert
następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie
pliku do odszyfrowania.
Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie

16.4

-

określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu
awarii.
Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
nazwach alba imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej alba miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

17.

INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA

17.1

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 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, które
zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
b) cenach zawartych w ofertach.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym
zestawieniu i zbiorze ich 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 rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

16.5
15.6

16.7
-

17.2

17.3

18.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

18.1

Oferent poda cenę za 1 litr oleju napędowego określoną w opisie przedmiotu zamówienia.
W celu ustalenia ceny oferty należy wziąć pod uwagę cenę obowiązującą i ogłoszoną na
stronie internetowej PKN ORLEN S.A. (www.orlen.pl) na dzień 05 lipca 2022r.,

pomniejszoną o kwotę zaoferowanego upustu procentowego. Ceny będą zawierać koszty
transportu.
Cena oferty = (cena 1 litra ON x 120 000 l )
18.2
18.3
18.4
18.5

18.6

19.

Cenę oferty należy podać na formularzu oferty (załącznik nr 1) cyfrowo i słownie. Cena
musi zawierać dane o podatku VAT.
Cena oferty winna być wyrażona w PLN, liczona do dwóch miejsc po przecinku. Procent
upustu liczony do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy zamówienia określone w niniejszej
specyfikacji.
Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie
i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego
i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i opłaty a w szczególności podatek VAT.
Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i usług ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

19.1 Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
19.2 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi
kryteriami oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
19.3 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium (%)

1

Cena (C)

60%

2

Termin płatności (T)

40%

19.4 Opis kryterium „Cena”
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu OFERTY.
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Ilość punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:
Cmin
C = ----------- x 60 pkt
Cof
Gdzie:
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej
Cmin - cena najtańszej oferty spośród ofert ocenianych
Cof - cena oferty ocenianej

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
19.5 Opis kryterium „ Termin płatności (T)”
Kryterium „Termin płatności” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego terminu
płatności faktury przez Wykonawcę w formularzu OFERTY. punkty za termin płatności oblicza
się przyjmując:
- termin 30 dniowy – 20 pkt
- termin 35 dniowy – 40 pkt
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
19.6 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
19.7 Zamawiający poprawia w ofercie:
a)
oczywiste omyłki pisarskie,
b)
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c)
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona (art. 223 ust.2 ustawy Pzp)
19.8 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni postawione w niniejszej
SIWZ warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma największa liczbę punktów
wyliczoną jako suma punktów, zgodnie z wymienionymi w pkt. 19 kryteriami oceny.
19.9 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
19.10 Zgodnie z art. 224 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części
składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą
wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia
dowodów zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
19.11 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
19.12 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
19.13 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną, przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu oferty najkorzystniejszej
(art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp).

20.
ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. INFORMACJA
O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
20.1 Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający informuje równocześnie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
2)
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.
20.2 Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej, na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
20.3 Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa powyżej, jeżeli ich
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
20.4 Projektowane postanowienia umowne przedstawia Załącznik nr 10 do SWZ.
20.5 Integralną częścią umowy będzie złożona oferta i wskazane w niej przez Wykonawcą
deklaracje, informacje i oświadczenia.
20.6 W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę
wybrano jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie
przedłożyć:
1)
dokument (w tym wypisu z właściwej ewidencji lub rejestru) wskazujący osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i zawarcia umowy, w przypadku gdy nie
wynika to z dokumentów przedłożonych z ofertą,
2)
pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
3)
umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana,
4)
dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na warunkach
określonych w niniejszej specyfikacji.
20.7 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli
zostało przesłane w inny sposób.
20.8 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 19.7, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie podstawowym, złożono tylko jedną ofertę .
20.9 W przypadku nie przedłużenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w terminie,
umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy.
20.10 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

21.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
22.1
22.2
1)

22.6

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje na:
niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów,
systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane
postanowienie umowy;
zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub
konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego
obowiązany.
Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej
albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało wniesione ono w
formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, alby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni –
jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

23.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

2)

3)

22.3

22.4

22.5

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
Sp .z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląska 36.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego ZP/3/2022 „Dostawa








oleju napędowego w ilości szacunkowej około 120 000 litrów rocznie” prowadzonym
w trybie przetargu podstawowym bez negocjacji
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  Posiada Pan/Pani:
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;



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;



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.
24.

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nie przewiduje:
a) Składania ofert wariantowych i częściowych,
b) Zawarcia umowy ramowej,
c) Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
d) Dialogu technicznego,
e) Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
f) Zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących
treści SWZ,
g) Rozliczania w walucie innej niż PLN,
h) Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
i) Udzielania zaliczek na poczet wykonywania zamówienia.
25.

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ STANOWIĄCE JEJ TREŚĆ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy)
Oświadczenie podmiotu trzeciego – brak podstaw wykluczenia (jeżeli dotyczy)
Oświadczenie podmiotu trzeciego – spełnienie warunków udziału (jeżeli dotyczy)
Wykaz dostaw
Wykaz sprzętu
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wzór umowy

Treść SIWZ wraz z załącznikami zatwierdzam

Signed by /
Podpisano przez:

Gubin, dnia 29.06.2022 r.

Grzegorz
Świtalski
Date / Data:
2022-06-28 12:28

