MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI
WEJHEROWO Sp. Z o.o.
84-200 Wejherowo ul. Tartaczna 2
tel. : 058 572-29-30, fax: 058 572-29-31

Znak sprawy: MZK/05/04/2019

kwiecień 2019 Rok

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ OKREŚLONĄ W
PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 W ZWIĄZKU Z ART. 133 UST.1 ORAZ ART. 132 UST. 1 PKT 6
USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(TEKST JEDN. DZ. U. 2018 POZ. 1986 z póżn. zm.) – ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

ZATWIERDZONA PRZEZ: PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ZAKŁADU
mgr Czesław KORDEL

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na tankowanie oleju
napędowego bezpośrednio do zbiorników pojazdów
Zamawiającego (olej napędowy – CPV : 09134100)

UWAGA: niniejszy dokument zawiera 20 stron.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- Przetarg nieograniczony-znak: MZK/05/04/2019

1

ROZDIAŁ I
DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
ul. Tartaczna 2
84-200 Wejherowo
Poczta elektroniczna: mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl
Strona WWW:
http://www.mzkwejherowo.pl
Skrzynka podawcza E-PUAP: MZK_Wejherowo
tel. 058-572-29-30
ROZDIAŁ II
TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w związku
z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) – zamówienie sektorowe.
ROZDIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest tankowanie oleju napędowego bezpośrednio do zbiorników
pojazdów Zamawiającego.
3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nomenklatura wg CPV: 09.13.41.00.
Szacunkowa wielkość zamówienia: 1.520.000 litrów oleju napędowego.
Olej napędowy przeznaczony jest do napędu wysokoprężnych silników w autobusach
obsługujących linie komunikacji miejskiej.
Oferowany olej napędowy musi spełniać wymogi jakościowe dla paliw ciekłych określone:
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680).
Realizacja przedmiotu zamówienia w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. WARUNKI TECHNICZNE ORAZ ZASADY ZMIANY CEN I ROZLICZEŃ PALIWA
1. Tankowanie

zbiorników pojazdów Zamawiającego dokonywane jest w formie
bezgotówkowej.
2. Uruchomienie dystrybutora Dostawcy powinno się odbywać po dokonaniu elektronicznej
autoryzacji pojazdu i osoby tankującej (kierowca pojazdu) poprzez np. czip elektroniczny,
karta elektroniczna.
3. Z dziennego tankowania Wykonawca ma obowiązek sporządzenia raportu, który musi
zawierać, co najmniej następujące dane: data, godz. tankowania, nr kierowcy, nr pojazdu,
ilość litrów zatankowanego paliwa. Raport stanowi załącznik do faktury, a kopia raportu
dostarczana jest codziennie drogą elektroniczną (pliki w formacie PDF) do Zamawiającego
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lub udostępnia na interaktywnej stronie internetu Dostawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do przesłania kserokopii atestu

dostawy paliwa zatankowanego do zbiorników pojazdów Zamawiającego
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na koszt Dostawcy badań

laboratoryjnych paliwa w zakresie zgodności właściwości tankowanego paliwa z
parametrami fizykochemicznymi przedstawionymi w ofercie w przypadku komisyjnego
stwierdzenia możliwości zaistnienia niezgodności co do parametrów tankowanego paliwa.
Ewentualne ujawnienia niezgodności parametrów próbki paliw danego tankowania z
przedstawionymi w ofercie będą uznawane za niezgodne z zamówieniem i Zamawiającym
ma prawo:

Odmowy zapłaty za kwestionowaną partię dostawy-tankowania
6. Wykonawca ma obowiązek zagwarantować pełną fiskalizację systemu sprzedaży oleju

napędowego. Szczegółowy opis systemu Wykonawca musi załączyć do formularza
ofertowego.
7. Termin płatności za wykonanie dostawy w danym miesiącu 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury VAT, przy czym faktury wystawione będą za okresy 7 dni,
a zamykająca miesiąc faktura będzie wystawiona w ostatnim dniu miesiąca.
8. Ustala się marżę kwotową do ceny jednego litra paliwa netto obowiązującą przez cały czas
realizacji przedmiotu umowy.
9. Wykonawca ma obowiązek zamieścić w złożonej ofercie kalkulację ceny jednego litra
paliwa na dzień złożenia oferty na załączniku nr 2.
10. Obniżenie ceny paliwa dla Zamawiającego nastąpi w każdym przypadku obniżki cen paliw
u Dostawcy.
11. Zamawiający uczestniczy we wszystkich promocjach obowiązujących na stacji paliw
Dostawcy.
12. W przypadku zgłoszenia przez Dostawcę w formularzu ofertowym w pozycji nr 4 dodatkowych rabatów, upustów, innych warunków - niepodlegających ocenie w
postępowaniu przetargowym - oraz zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego,
odpowiednie zapisy mogą zostać dodane do warunków umowy.
13. W przypadku wzrostu ceny hurtowej netto dla Dostawcy - pod rygorem natychmiastowego
rozwiązania umowy - Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu przed jej
wprowadzeniem kalkulację zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ, oraz kopię faktury zakupu.
Podwyższenie ceny wymaga zawarcia aneksu przez obie strony.
14. Ustalona w wyniku przetargu cena nie może podlegać podwyższeniu częściej, niż co 7 dni
kalendarzowych.
15. Prawo opcji
Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust.5
ustawy Pzp, tj. zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia o 30%.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia za pobrane paliwo przy użyciu kart
paliwowych.
ROZDIAŁ IV
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia publicznego przez okres od dnia 01-07-2019r. do
dnia 30-06-2021r..
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ROZDIAŁ V
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz
ust. 5 pkt. 1), 4), i 8) ustawy Pzp.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkach
Zamówienia (dajek jako „SIWZ”).
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu w zakresie:
1) Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali ważną koncesję na obrót paliwami
ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.
Dz. U. z 2018 r. poz. 775 z póżń. zm.).
2) Sytuacji ekonomiczno-finansowej
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi
posiadać ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 775 z póżń. zm.).
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie
spełnia/nie spełnia, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
4. Nie spełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
ROZDZIAŁ VI
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA na podstawie art.24 ustawy Pzp.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:
1)Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
2)Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z
2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1263 i 1669),
b)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
c)skarbowe,
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d)o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);
3)Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
4)Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5)Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6)Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7)Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8)Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
9)Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10)Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz.U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);
11)Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12)Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798,
650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy PZP. Zamawiający wykluczy
z postępowania:
1)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
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1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574,
1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261
oraz z 2017 r. poz. 791);
2)który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20
lub ust. 5 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione
dowody za wystarczające.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
ROZDZIAŁ VII
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
1. Wykonawca musi przekazać drogą elektroniczną, wraz z ofertą aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, w zakresie
wskazanym w załączniku nr 7 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ
może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd.
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Forma i tryb składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) zostały
szczegółowo opisane w rozdziale X specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w rozdz. VII pkt. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie (podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
uprawnionych przedstawicieli tych Wykonawców). Oświadczenia te mają potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w
rozdz. VII pkt. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów (podpisane elektronicznym
podpisem kwalifikowanym przez uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów).
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj:
7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży:
1) W zakresie dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej Wykonawca złoży: ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi
zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z
2018 r. poz. 775 z póź. zm.).
8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23, i ust. 5 pkt. 1), 4) i 8) Zamawiający żąda:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy Pzp, (w odniesieniu do os. fiz., a w przypadku firm – w odniesieniu
do firmy (podmiotu zbiorowego) oraz członka jej organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta) wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
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4) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według wzoru określonego
w załączniku nr 6 do SIWZ;
5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - według wzoru
określonego w załączniku nr 6 do SIWZ;
6) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ;
7) oświadczenia Wykonawcy o braku przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego - według wzoru określonego
w załączniku nr 6 do SIWZ;
8) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik
nr 3 do SIWZ), a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
(informacja z otwarcia ofert).
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rodz. VII pkt 8, niniejszej SIWZ:
1) ppkt. 1 (informacja z Krajowego Rejestru Karnego) – składa informację z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2) ppkt. 2–4 (zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenie
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odpisu z
właściwego rejestru) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 9 ppkt. 1 i ppkt. 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w pkt. 9 ppkt. 2 lit. a powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem tego terminu.
4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w §7 ust. 1 Rozporządzenia MR, zastępuje się je dokumentem zawierającym
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odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w §7 ust. 1 pkt
1 i pkt 2 lit. b Rozporządzenia MR, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 2 lit. a
Rozporządzenia MR, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
tego terminu.
5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia MR, składa dokument, o którym mowa § 7
ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MR, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy
Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć,
nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie
tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
ROZDZIAŁ VIII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI.
1. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz
poczty
elektronicznej:
mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl
(jednocześnie
do
wiadomości:
fmakurat@mzkwejherowo.pl) Złożenie dokumentów na nośników danych (np. CD,
pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzieleniu zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
do formularza komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
oraz regulaminie ePUAP.
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4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji
wynosi 150 MB.
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.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postepowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postepowań na miniPortalu.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumienia się w Wykonawcami jest:
Feliks Makurat – tel. 58-572-29-31.
W przypadku żądania potwierdzenia faktu przekazania oświadczeń, wniosków,
zaświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się
numerem sprawy określonym na karcie tytułowej SIWZ.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składania oświadczeń (innych niż oferta), wniosków,
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP praz udostępnionego
przez miniPortal (Formularz do komunikacji) oraz poczty elektronicznej:
mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl
(jednocześnie
do
wiadomości:
fmakurat@mzkwejherowo.pl)
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji, jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email. Sposób
sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie posiada oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w formie dokumentu
elektronicznego, może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię takiego dokumentu,
z wyjątkiem oświadczeń dotyczących Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach i sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a tej
ustawy, lub oświadczeń dotyczących podwykonawców. Oświadczenie podmiotu
trzeciego musi być dokumentem elektronicznym podpisanym za pomocą
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu,
podpisanie jej przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez
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14.

15.
16.
17.

18.
19.

Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za
zgodność z oryginałem.
W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w
formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane
dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii
dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio
przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia,
przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez
podwykonawcę.
Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: pdf,
doc, docx, rtf, xps, odt.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ używając
form i sposobów wskazanych w pkt. 10 powyżej.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ w płynie po upływie terminu,
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści
wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w
celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.

ROZDZIAŁ IX
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 zł PLN (słownie:
sto tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia ofert.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej z niżej wymienionych form :
a) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku BANK
MILLENIUM S.A. O/Wejherowo nr konta: 58116022020000000061964427 z
dopiskiem „Przetarg nieograniczony-MZK/05/04/2019”
b) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. Nr 42, poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.978 i 1240).
5. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych
na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. IX pkt 4a niniejszej
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SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
7. Dla skuteczności wniesienia wadium w innej postaci niż pieniądz niezbędnym jest
przekazania przed terminem składania ofert, za pośrednictwem miniPortalu, oryginału
wadium w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez Gwaranta / Poręczyciela. Nie może zawierać postanowień
uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego
do gwaranta/poręczyciela.
8. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument
potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.
9. Z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
10.
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
zostanie odrzucona.
11.
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przypadku oraz zasady jego zaliczenia na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, w wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt.6);
2) Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcę, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert;
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium Wykonawcy, któremu zwrócono
wadium po postawie ppkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego;
5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na który było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
13. Zamawiający ponadto zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o których mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
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ROZDZIAŁ X
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
4. 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. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza
ROZDZIAŁ XI
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca składa ofertę, dalej „oferta” za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Aplikacja szyfrująca i klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w fomacie danych: .doc, .docx, .pdf, .jpg. i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w
Regulaminie korzystania z miniPotal.
Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu
oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z
plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego
na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty
został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
6. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony Formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ.
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2) Oświadczenia wymienione w rozdziale VII pkt.1-3 niniejszej SIWZ z wykorzystaniem
wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
7. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y)
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w
wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo
w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie – podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym należy dołączyć do pliku ZIP zawierającego ofertę.
8. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do pliku ZIP zawierającego ofertę dołączyć stosowne pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie – podpisem kwalifikowanym
elektronicznym.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego Wykonawcę.
11. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowane kolejnymi numerami, a
pliki składające się na ofertę winny być odpowiednio oznaczone, ułatwiające identyfikację
ich zawartości.
14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. Z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 z póżn. zm), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie
mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Zamawiający informuje, iż w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty w trybie wskazanym w pkt. 1.
17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez wycofanie oferty w trybie wskazanym w pkt. 1.
18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp). Przepisy ustawy Pzp nie
przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy,
po terminie otwarcia ofert.
19. Składając ofertę Wykonawca potwierdza, że wypełnił obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
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przetwarzania 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).] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.
ROZDZIAŁ XII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Miniportalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), do
dnia 10.06.2019 roku do godziny 1200.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.06.2019 roku o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego w
Wejherowie ul. Tartaczna 2 w świetlicy.
3. Tryb otwarcia ofert:
1) Otwarcie ofert jest jawne,
2) Otwarcie ofert następuje poprzez użyciu aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucz
prywatnego,
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4) W trakcie otwarcia ofert, Zamawiający podaje imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz
adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące
ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, warunki płatności zawartych
w ofercie; informacje te odnotowane są w protokole postępowania,
5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej informacji, o których mowa w ppkt. 5. SIWZ przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3 do SIWZ).
ROZDZIAŁ XIII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ)
ceny jednostkowej za 1 litr oleju napędowego obowiązującej u producenta lub dostawcy, oraz
do określenia marży lub upustu w stosunku do ceny wskazanego producenta lub dostawcy.
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Realizują przesłanki art. 7 ustawy Pzp dotyczące równego traktowania Wykonawców
oraz zachowania zasady uczciwej konkurencji, zamawiający ustala 07 czerwiec 2019 roku
jako dzień ustalenia ceny oferowanego oleju napędowego.
Cena oferty, winna być ostateczna tzn. zawierająca wszystkie dodatkowe koszty związane z
realizacją zamówienia, w tym m.in. koszty transportu przedmiotu zamówienia do Stacji Paliw
Wykonawcy.
Cena jednostkowa i wszelkie wartości określone w „Formularzu cenowym” i druku „Oferta”
muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, tj. z dokładnością do jednego grosza
(zgodnie z zasadami matematyki).
Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z
obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający dopuszcza, w okresie trwania umowy, zmiany cen przedmiotu zamówienia
jedynie w przypadku zmiany ceny produktu ogłoszonej przez wskazanego producenta.
Zamawiający będzie regulował swoje zobowiązania wg cen jednostkowych producenta lub
dostawcy za litr oleju aktualnych na dzień zakupu, powiększonych o marżę lub pomniejszonych
o upust zaoferowany przez Wykonawcę w Ofercie.
Jeżeli w dniu zakupu przedmiotu zamówienia jego cena będzie inna niż wskazana w ofercie
stanowiącej podstawę wyboru Wykonawcy, a na ogólnodostępnej stronie internetowej
wskazanego producenta brak będzie publikacji aktualnych i archiwalnych cen, Wykonawca ma
obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o jej zmianie i przekazania pisemnego
potwierdzenia producenta o zmianie ceny i terminie tej zmiany.
Rozliczenia między Zamawiający a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich(PLN).
ROZDZIAŁ XIV
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
Dokonując wyboru oferty – Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium –
ocenionym wg podanych niżej zasad:
1. Oceniane kryterium i jego ranga w ocenie:
Lp.

KRYTERIUM

1

Cena brutto (C)

2

Koszty związane z dojazdem do stacji paliw Wykonawcy i powrotu do
bazy MZK przy ul. Tartacznej 2, Wejherowo – dot. 1 autobusu
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RANGA
60%

6%

3

Udostępnianie stacji paliw przez Wykonawcę

34%

2.
Na postawie danych zawartych FORMULARZACH OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do
SIWZ.

Zamawiający, jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska najwyższą łączną liczbę
punktów (LP), obliczoną w oparciu o ustalone kryteria wg poniższego wzoru:
W= C+K+U
2. Punktacja za kryterium „Cena brutto (C)”; oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość
punktów C=60, która zostanie pomnożona przez wagę kryterium, tj. 60: pozostałe oferty zostaną
przeliczone proporcjonalne do najtańszej wg poniższego wzoru:
Cena oferty najkorzystniejszej
C = ------------------------------------------------- x 60
Cena oferty badanej
3. Punktacja za kryterium „Koszty związane z dojazdem do stacji paliw Wykonawcy i powrotu do
bazy MZK przy ul. Tartacznej 2, Wejherowo – dot. 1 autobusu”: oferta z największą ilością
otrzymanych punktów w ramach tego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów K=6, która
zostanie pomnożona przez wagę kryterium, tj. 6; pozostałe oferty zostaną przeliczone
proporcjonalnie do najkorzystniejszej wg poniższego wzoru:

Odległość oferty najkorzystniejszej x N x C
K = ------------------------------------------------------- x 6
Odległość oferty badanej x N x C

gdzie:
N – norma zużycia paliwa 40l/100km
C - cena oferty badanej za 1 litr wg złożonej oferty
4. Punktacja za kryterium „Udostępnianie stacji paliw przez Wykonawcę”: oferta z największą
ilością otrzymanych punktów w ramach tego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów, U=34,
która zostanie pomnożona przez wagę kryterium, tj. 34; pozostałe oferty zostaną przeliczone
proporcjonalnie do najkorzystniejszej wg poniższego wzoru:
Udostępnianie stacji paliw najkorzystniej-20
U = --------------------------------------------------------------- x 34
Udostępnianie stacji paliw badanej-20
Uwaga:
Wykonawca może zaoferować udostępnianie stacji paliw min. 20godz/24, a max 24godz/24
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5. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (100 pkt),
wynikająca z sumy punktów przyznanych za kryteria wyboru oferty. Jeżeli dwie lub więcej ofert
uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, jeżeli również ceny
będą identyczne Zamawiający wybierze ofertę z krótszą odległością, jeżeli również odległość będzie
identyczna wówczas Zamawiający wybierze ofertę z dłuższym czasem udostępniania stacji paliw
przez Wykonawcę.
W toku dokonywanej oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert zgodnych z art. 87 pkt. 1 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta zgodnie z
art. 94.

ROZDZIAŁ XV

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty,
4) Unieważnieniu postępowania.
podając uzasadnienie faktyczne i prawne
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego reprezentowanych przez Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie
pełnomocnictwa do podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie
uwzględniało tej czynności prawnej.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu umowy pomiędzy
Wykonawcami regulującej warunki realizacji zamówienia publicznego.
ROZDZIAŁ XVI
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
1. Projekt umowy określający istotne postanowienia umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Załącznikiem do umowy będzie umowa o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 6 do
SIWZ).
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w Umowie w zakresie:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
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b) ustawowej zmiany opodatkowania podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze
zmiany tych stawek,
c) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego,
d) wartości zmian - jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
e) konieczności poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej,
f) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę,
g) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego,
h) opóźnienia wyboru Wykonawcy, powodującego konieczność wydłużenia umownego
terminu realizacji umowy,
i) dotyczącym innych sytuacji, mających charakter zmian nieistotnych, o których wiedza
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów
ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania, a nie będących zmianami
istotnymi w rozumieniu art. 144 ust.1e ustawy Pzp.
3. Zmiany postanowień Umowy, mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu,
podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności
ROZDZIAŁ XVII

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w
art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
KLAUZULA INFORMACYJNA
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”, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Andrzej Kowalczyk, e-mail:
rodo@mzkwejherowo.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Tankowanie oleju
napędowego bezpośrednio do zbiorników pojazdów Zamawiającego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
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5.
6.

7.
8.

9.

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.), dalej
„ustawa Pzp”.
Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy.
Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postepowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiadacie Państwo:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Państwu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. C RODO.

ROZDZIAŁ XVIII

INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy na tankowanie zbiorników pojazdów
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
Załącznik nr 3 – Informacja w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 – Informacja o powstaniu obowiązku podatkowego
Załącznik nr 5 – Projekt umowy
Załącznik nr 6 – Wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 7 – JEDZ
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Zatwierdził: · Prezes Zarządu
mgr Czesław Kordel
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