SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:
Gmina i Miasto Witkowo
ul. Gnieźnieńska 1
62-230 Witkowo ,
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Wrzesińska 14
62-230 Witkowo

e-mail: biuro@zgk-witkowo.pl

Tel. 61/4778197 Fax.61/4778617
NR/1/2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ)
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8
ustawy Prawo zamówień publicznych

"Dostawa oleju napędowego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie”

Witkowo, 2019.

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Gmina i Miasto Witkowo
62-230 Witkowo
ul. Gnieźnieńska 1
NIP 784-229-92-62,
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Wrzesińska 14
62-230 Witkowo
tel. 61 4778197 , fax. 61 4778617
godziny urzędowania: 7.00-15.00 (Pn-Pt)
e-mail: biuro@zgk-witkowo.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo
zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
− sukcesywną dostawę oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według
Polskiej Normy PN-EN 590 lub normy równoważnej.
− CPV 09134100-8 – Olej napędowy,
− szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie objętym zamówieniem wynosi do 50.000
litrów,
− miejsce wykonania zamówienia: wydanie oleju napędowego, stanowiącego przedmiot
zamówienia, nastąpi do zbiornika paliwa znajdujących się: na ul. Wrzesińskiej 14 w Witkowie.
− Jednorazowa ilość dostarczanego oleju napędowego wynosi do 5000 l.

2. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia
− wykonawca obowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z
przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie,
− na wniosek zamawiającego do każdej dostawy paliwa stanowiącego przedmiot zamówienia
wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa w szczególności świadectwo
jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii, list przewozowy wydany przez magazyn (skład
podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej
paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny,
− dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu załadunku
cysterny na magazynie (składzie podatkowym),
− odbiór dostarczonego przez wykonawcę do zbiorników paliwa oleju napędowego zostanie
każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisany przez osoby uprawnione przez
zamawiającego
3. Sposób realizacji dostaw:
− Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostaw celem ciągłego zaspokojenia potrzeb
zamawiającego paliwo stanowiące podmiot zamówienia po każdorazowym złożeniu telefonicznego
zamówienia. Zamawiający decyduje o terminie i ilości dostarczonego oleju napędowego do
zbiorników paliwa przez okres obowiązywania zawartej umowy.
− Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez wykonawcę auto cysterną wyposażoną w pompę lub
dystrybutor spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa w szczególności Ustawy z dnia
11 maja 2001 r. prawo o miarach (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 376) i aktów wykonawczych do ustawy w
zakresie auto cystern (pojazdów transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym realizowane będą
dostawy paliwa winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość
zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego,
− Dostawy oleju mogą się odbywać tylko i wyłącznie w godz. 7:00-15:00 w dni robocze,
− Załadunek zbiorników paliwa nastąpi każdorazowo w obecności uprawnionego pracownika
zamawiającego
4. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat. Rozlicznie po
wystawieniu faktury VAT.
5. Podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury VAT będzie dostarczony i wlany do zbiorników
paliwa zamawiającego olej napędowy .
6. Zmiana cen jednostkowych oleju napędowego może nastąpić tylko w przypadku zmiany przepisów
prawnych regulujących obrót paliwami płynnymi, w tym rozporządzeniu MF w sprawie podatku
akcyzowego. W przypadku podwyżki cen tych artykułów na rynku krajowym jak i w przypadku ich
obniżki. Wykonawca ma obowiązek podnieść lub obniżyć cenę. Podstawą do zmiany cen będą nowe
ceny przedstawione przez wykonawcę opracowane na podstawie cen ogłoszonych przez producenta
(zmiana może dotyczyć jedynie cen jednostkowych). Wykonawca jest zobowiązany informować
zamawiającego o zmianie cen, wysokość zastosowanej marży jest stała przez cały czas
obowiązywanie umowy.
7. Wymagania szczegółowe związane z podmiotem zamówienia:

− Wykonawca nie może powierzyć powyższych zadań osobom lub podmiotom trzecim.
− Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu podmiotu umowy.

IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia – w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1.
2.

3.

4.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 Pzp.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
− posiadać uprawnienia do wykonywanej określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Oferent zobowiązany jest wykazać się dokumentem
stwierdzającym prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym
zamówieniem publicznym tj. koncesja na obrót paliwami ciekłymi, o której mowa w ustawie z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycznie (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm. ).
− posiadać wiedzę i doświadczenie -- Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku.
− dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny i spełniania tego
warunku.
− znajdować się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu
sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia , lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca , który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów , musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia , czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada , czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia , o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22 i ust.5.

VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
1. Wypełniony formularz oferty, załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , oraz braku podstaw do
niniejszej wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych – załączniki
do specyfikacji.
3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji,
zezwolenia lub licencji Dokument stwierdzający prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w
zakresie objętym zamówieniem publicznym tj. koncesja na obrót paliwami ciekłymi o której mowa w
ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycznie (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).
4. 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 lub kryteriów selekcji zamieszcza informację o tych podmiotach w
oświadczeniu , o którym mowa w ust.1 – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, należy złożyć następujące
dokumenty:
5.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ)
5.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym , że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej.
5.4. Oświadczenia , dotyczące wykonawcy i innych podmiotów , na których zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca , składane są w oryginale.
5.5. Dokumenty, inne niż oświadczenia , składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
5.6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca , w zakresie dokumentów , które
każdego z nich dotyczą.
5.7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
5.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów , innych niż oświadczenia , gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości
5.9. Podpisany projekt umowy

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Oferty
jednak – pod rygorem nieważności – muszą zostać złożone tylko w formie pisemnej.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. Pytania przekazane pocztą muszą być skierowane na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Wrzesińska 14
62-230 Witkowo
drogą elektroniczną na adres e - mail: biuro@zgk-witkowo.pl
4. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami oraz do
potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji jest: Danuta
Małecka, tel. 61/4778197
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) Zamawiający przekaże bez ujawniania źródła
zapytania tym Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej.
7. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ.
8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej.
9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający
zamieszcza ją na stronie internetowej
VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu
składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Przygotowanie oferty:
− oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym,
− koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
− Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę,
− oferta powinna być podpisania przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie,
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy,
− zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz aby wszystkie
dokumenty załączone do oferty były parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do
reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę.
Jeżeli oferta i załącznik i zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,
należy dołączyć właściwe umocowanie prawne,
− oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w treści niniejszej specyfikacji,
− dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz
dane,
− wszelkie poprawki lub zmiany treści naniesione przez Wykonawcę muszą być parafowane przez
osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
− strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone,
− informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji: oferty są jawne od chwili ich otwarcia, zamawiający nie ujawnia
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że
nie mogą one być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.
86 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zastrzeżone informacje
winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: tajemnica
przedsiębiorstwa i złożone w odrębnej kopercie.
− Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z załącznikami:
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w dziale VI SIWZ; pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do
podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile
prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów;
− Zaleca się, aby do oferty Wykonawca załączył zaparafowany (zaakceptowany) wzór umowy
(załącznik nr5 do SIWZ), w aktualnej wersji – biorąc pod uwagę możliwość modyfikowania wzoru
umowy przez Zamawiającego, w toku niniejszego postępowania. W takim przypadku, Zamawiający

na swej stronie internetowej będzie przedkładał wykonawcom tekst jednolity wzoru umowy.
Pomimo niezałączenia przez wykonawcę zaparafowanego wzoru umowy albo niezałączenia do
oferty wzoru umowy w ogóle, bądź też załączenia nieaktualnej wersji umowy, Zamawiający
uznawał będzie, że wzór umowy został przez Wykonawcę zaakceptowany.
2. Opakowanie oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Witkowie ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo. Opakowanie powinno być oznaczone w następujący
sposób:
Koperta zewnętrzna:
OFERTA na wykonanie zamówienia pn. „Dostawa oleju napędowego”
Nie otwierać przed 11.10.2019 r. godz. 10.00
Koperta wewnętrzna:
Należy umieścić nazwę i adres oferenta.
3. Wymagania opisane w pkt. 1 pkt 5, 9, 12 oraz pkt. 2 nie stanowią treści oferty, a ich niespełnienie nie
będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z
niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania
ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać
odpowiednio dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA” lub „ WYCOFANIE”.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu (kopercie), zgodnie z poleceniami
wskazanymi w dziale X SIWZ.
2. Oferty należy składać w:
Zakładzie Gospodarki Komunalnej
ul. Wrzesińska 14
62-230 Witkowo. (sekretariat)
do dnia 11.10.2019 r. do godz.9:00
3. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Wrzesińska 14
62-230 Witkowo. (pokój nr 2)
dnia 11.10.2019 r.godz.10:00
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert wykonawcy zostaną poinformowani o wysokości kwoty, jaką
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji.
6. Po otwarciu ofert zostaną przekazane następujące informacje odczytane indywidualnie dla każdego

zadania: nazwa i siedziba wykonawcy, otwierana i cena brutto otwieranej oferty.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji dostawy oleju napędowego zgodnie z art.91 ust. 3c
p.pkt 1. a i b, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany cen w przypadku jej wzrostu lub obniżki u producenta. Podstawą
ewentualnej zmiany cen będzie oświadczenie producenta o zmianie ceny w stosunku do ceny z
przetargu lub informacja o zmianie cen paliw ogłoszona na stronie internetowej producenta.
3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
4. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami
spowoduje odrzucenie oferty.
5. Zamawiający poprawia w ofercie :
− oczywiste omyłki pisarskie,
− oczywiste omyłki rachunkowe,
− 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.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Po stwierdzeniu ważności oferty ostatecznej, Zamawiający dokona jej oceny w oparciu o następujące
kryteria:

Sposób obliczania wartości punktowej:
Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru
C=(Cmin/Cn) x 100
gdzie:
C - punkty za cenę przy wadze - 100% przy czym 1% - 1 pkt.
Cmin - najniższa cena brutto 1 litra oleju wśród ważnych ofert
Cn - cena brutto 1 litra oleju badanej oferty

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizacji zamówienia, są zobowiązani przyjąć pisemne
porozumienie wszystkich wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze
zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę
tych wykonawców.
2. Zamawiający, po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
ofertę o:
− wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
− wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
− wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
− terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta.
3. Umowę zawiera się w trybie zgodnym z Działem IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i
miejscu zawarcia umowy.
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w
inny sposób.
6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o
których mowa w ust 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna
oferta.
7. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez
Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowania odwoławcze.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa
w pkt. 2 ppkt 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
10.Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego przekazuje
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą nie wymaga się wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Wzór umowy
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie
podpisana umowa. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
XVII. Informacja o podwykonawcach
Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania z podwykonawców.
XVIII. Umowa ramowa i dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów.
XIX. Informacja o zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
XX. Informacja o ofertach częściowych i wariantowych
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje składania ofert
wariantowych.
XXI. Informacja dotycząca walut obcych
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, o którym mowa w niniejszej SIWZ,
dokonywane będą w PLN.
XXII. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
XXIII. Zaliczki
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia
Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcom oraz innym podmiotom,
jeżeli mieli lub mają interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

− określenia warunków udziału w postępowaniu;
− wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
− odrzucenia oferty odwołującego.
− opisu przedmiotu zamówienia
− wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zrzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienia odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust.5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż te określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści SIWZ lub ogłoszenia o zamówienia, zamieszcza ją również na stronie
internetowej: www.zgk-witkowo.pl
9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się niezwłocznie zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
10.Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony wpis.
11.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni do dnia odręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
12.W pozostałych sprawach dotyczących środków ochrony prawnej stosuje się przepisy ustawy Pzp.

XXV. Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy jedynie na warunkach określonych w art.144 pzp
XXVI. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
XXVII. Informacje dodatkowe
Zamawiający wskazuje , że w trakcie realizacji umowy będącej następstwem wyboru najkorzystniejszej
oferty nastąpić może przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie będącego
samorządowym zakładem budżetowym Gminy i Miasta Witkowo w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiadać będzie Gmina i Miasto Witkowo. Wszystkie prawa
i obowiązki Zakładu , wynikające z zawartej umowy przejmie powstała spółka.
XXVIII .Załączniki
Załącznik nr 1: Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2: Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 25a ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji.
Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 25a ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
Załącznik nr 4: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że
wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5: Wzór umowy
XXIX. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ), dalej” RODO „ , informuję, że
−
−
−

−
−

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Witkowo, ul.Gnieźnieńska 1 ,
62-230 Witkowo , Zakład Gospodarki Komunalnej , ul. Wrzesińska 14 , 62-230 Witkowo,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty , którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),dalej „ ustawa Pzp”
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane , zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. Przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
obowiązek podania przez Panią /Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest

−
−

−

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan : na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan , że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO;
nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit.b , d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych , o którym mowa w art. 20 RODO; na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

