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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(zwana dalej SIWZ)

ZAMOWIENIE SEKTOROWE

Procedura udz.ielania zam6wienia dla dostaw o wartoSci nie przel<raczajqcej wyra2on4
w zNotych r<iwnowartoSd kwoty 443 000 euro na podstawie przepis6w art. 39 - 46

w rwiqzkuzart. 132 ust. 1 pkt. 6 i art.133 ust. I ustawy Prawo zam6wreh publicznych

Krotoszyn, 20 1 I - 1t I - 1 4

Zarnawraj4cy:
Miejski Zaklad Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o.

ul. Kobierska 5
63 - 700 Krotoszyn

tel. (i2 725 31 22 fax 62725 3122

adres strony internetowej : www.mzk.krotoszyn. pl

Nazwa'nadana zarnowieniu :

,,SukcesfwnLs dostawa oleju napgdowego dla Miejskiego Zaldadu
Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o."

ZATWI RDZAM:

,,Sukcesywna dostawa oleju napgdowego dla Miejskiego ZakladuKomunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o."



I. ZAMAWIAJACY' Miejski Zaldad Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.
ul. Kobierska 5, 63 - 700 Krotoszyn
Iel. 62 725 31 22, fax 62 725 31 22

II.TRYB UDZIE]LENIA ZAMOWIENIA:

1. Zamowrenie sektorowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o waftoSc:i zam6wienia mniejszej niz kwoty okreSlone w przepisach wydanych
na podstawie ar1t. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych na podstawie
przepis6w art.3i9-46 w zwr4zku z art. 132 ust. 1 pkt 6 ustawy z dma29 stycznia2004r.
- Prawo zam6u,iefl publicznych zwanej dalej PZP.

2. Podstawa prawla:
- Ustawa z:, dnia29 styczma2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.

U.2018 poz. 1985 ze zm.) twaz z aktami wykonawczymi
- Ustawa zdma 23 kwietnia1964 r. -Kodeks cywilny (tj.Dz.IJ.z20I8r.,poz. 1025

ze zm.)
3. Miejsce puLblikacji ogloszenia o zam6wieniu: Biuletyn Zamowieri Publicznych, strona

internetowia. Zamawiaj4cego, tablica ogloszeri w miejscu publicznie dostgpnym
w siedzibie Zam.awnj4ce go.

III. PRZEDMIOT ZI\M6WIENIA :

1. Przedmiotem tzam6wienia jest sukcesywna dostawa oleju napEdowego w iloSci do 260 000
1itr6w. Dostarczany olej napgdowy musi posiadac parametry jakoSciowe zgodne Norm4
PN-EN 590 (lub r6wnowazn4) oraz Rozporz4dzeniem Ministra Gospodarki z dnra 9
pu2dzierntka 2015 r. w sprawie wymagari jakoSciowych dla paliw cieklych (t.j. Dz.tJ. z
2015 r., poz. 1680).
Olej napgdowy nalezy dostarczyc do bazy autobusowej Miejskiego Zakladu Komunikacji
w Krotoszynie Sp. z o.o. przy ul. Kobierskiej 5. Zaklad posiada zbiornik na olej
napgdowy.

2. Realizacja umov4y odbywai sig bgdzie zgodnie z tzeczywistymi potrzebami
Zamawiajqcego. Palivzo bgdzie dostarczane sukcesywnie wg potrzeb ZamawiajEcego
jednak nie mniej niz 3 000 litr6w w dostawie jednorazowej (Srednio 2 dostawy w
miesi4cu)

3. Zamawtaj4cy bgdzie dokonywal pomiar6w dostarczonego paliwa na podstawie
legahzowanego liczntka zainstalowanego na autocysternie, wydaj4cego litry rzeczywiste
brutto. Zametwiajqcy informuj <:, 2e zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami nabywanie
paliwa bqdzie: sig odbywai w litrach rueczywistych, a wartoSi bgdzie przehczana na
fakturze do te.mperatury referenr:yjnej 15 

"C.

4. Do kazdej dostawy Wykonawca musi dostarczyc oryginal lub kserokopig Swiadectwa
jakosci wysta,'rrione)go przez Producenta paliw na dzien dostawy paliwa.

5. Paliwo do zanrawraLj4ce,go ma byi dostarczone w ci4gu 24 h od zamowienia.
Zam6wtente bEdz'.ie rcalizowa.ne po otrzymaniu zgloszenia telefonicznego lub po
otrzymaniu maila przez upowaznionego pracownika Zamawiaj4cego. Dostawa winna
nast4pi6 w godzinach od 7.00 do 14.00. Dostawy paliwa bEdq realizowane w dni rcbocze
od poniedziall<u do pi4tku zwyl1czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Spust paliwzr do zbiornikow zamawiaj4cego mohe odbl.wad sig tylko w obecnoSci
magazynrera lub os;oby upowaznionej przez Sp6lkg. Zamawiajqcy zastzega sobie prawo
dokonywania kontroli zgodnoSci parametr6w jakoSciowych oleju napgdowego, zgodnie z
dostarczonym Swia,Cectwem j akoSci.

Kod CPV :09.13.41.00-8 olej napgdowy.
Wz6r umowy s;tanorrui ZaL. A do SIWZ.

IV. ZAMOWIEN]IA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH DOSTAW -
nie dnfvczrr

,,Sukcesywna dostawa oleju napgdowego dla Miejskiego Zakladu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o."

7.

8.



V. TERMIN REALIZACJT ZAMOWIENIA :

od dnia podpisamia umowy do 31.12.2019 r.

VI. ZAMAWIA.JACY NIE DOPUSZCZASKI,ADANIA OFERT CZESCIOWYCH.

VII. ZAMAWIITJdC]Y NIE DOPUSZCZA SKI,ADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

VIII. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY z ZAS'T osowANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ (do grywki).
ZAMAWIAJAC'Y NIE ZAMIERZA ZAWP.ZF,C UMOWY RAMOWEJ.
ZAMAWIA J.4C'T NIE ZAMIERZA USTANOWIC DYNAMICZNEGO SYSTEMU
ZAKUPOW.

IX. WARUNKI UDZ,TALU W POSTDPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA
ORAZ OS'WIAIDCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE OD
wyKoNAwcovi UBIEGAJACYCH Sr4 O ZAMOWIENIE.

Uwaga: Zgodme> z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych ZamawiajEcy
najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie zbada, czy Wykonawca, kt6rego oferta zostala
oceniona jako najkortzystniejsza, nre podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziaLu
w postgpowaniu.

A. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz podstawy do wykluczenia wykonawcy :

UWAGA!
Je2elt Wykonawca prz:edstaLwi dokumenty, w kt6rych wartoSi podana bgdzie w innej walucie niZ
PLN, to dla potwierd:zenia spelnienia warunku Zamawiaj4cy dokona przehczenia tej waluty na
PLN wg Sredniego bie24cego kursu wyliczonego i ogloszonego przez Narodowy Bank Polski z
dnia publikacji ogloszenia o, zam6wieniu.

B. Dokumenty, kt6re 'Wykonawca winien przedloiry( na potwierdzenie spelnienia
warunk6w udzialtu w postgpowaniu.

lp. Opis warunku udzialu w postgpowaniu

1 Kompetencje lub upravr'nienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno6ci zawodowej, ; il" *yniLa to ;
odrgbnych przepis6w :

Zamawiaj4cy uzna warunek za spelniony, je(li Wykonawca przedloiry aktualn4 koncesjg na obrirt
paliwami ciektymi wydan4 przezPrczesa Urzgdu Regulacji Energetyki - w przypadku produienta oleju i
r6wnoczeSnie jego sprzeclawcy - aktualn4 koncesjg nawytwarzanie paliw ciektych oraz koncesjg na obr6t
paliwami cieklyrni.

2. Sytuacja ekonomi,czna llub finansowa :

ZAMAWIAJ,{CY I.,IIE STAWIA WARLTNKOW W TyM ZAKRESIE

J. ZdolnoSd techniczna lub zawodowa :

Zamawiaj4cy uzna 'warunLek za spelniony, jesli Wykonawca wykale wykonanie lub wykonywanie w ci41gu
3 ostatniclr Iat przedl uply'wern terminu skladania ofert, a jeieli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszj, -
w tym okresie - min.3 dostaw oleju napgdowego w iloSci nie mniejszej niL200 000 I (kazda dla jednello
odbiorcv).

lp. Podstawy do wykluczenia Wykonawcl,
4. Na podstawie art. iL4 ust. I oraz ust. 5 pkt. 4 i 8 ustawy PZP

Lp Nazwa wymaganego dokumentu
Uwagi

I OSwiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu w trybie art. 25a ust. 1

ustawy PZP lzat. nr 7al zal4czony do SIWZ

Dokument ten bgdzie
stanowi6 zal. nr I a do
oferty

,,Sukcesywna dostawa oleju napgdowego dla Miejskiego Zakladu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o."



2. Aktualna koncesja na obr6t paliwarni cieklyrni wydana przez Prezesa Urzgdu
Regulacji Energetyki - w przypadku producenta oleju i r6wnoczeSnie jego

sprzedawcy - akrlualna koncesja na wytwarzar-rie paliw cieklych oraz koncesja
na obr6t paliwami cieklymi.

Dokument ten bgdzi,:
wyrnagany od
Wykonawcy kt6rego
oferta zostanie oceni<lna
j ako n aj korzystniej sza

3. Wykaz dostaw v,ykonanyc,h, w przypadku Swiadczef okresowych lub
r6wniez wykonyr,vanych, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem
skladania ofert, a.jeSli okres prowadzenia dzialalnolci jest kr6tszy - w tym
wraz z podaniem ich w'arlofci, przedmiotu, dat wykonania i przedmiot6w,
kt6rvch dostawv zostah wvkonane lzal. nr 2 - dolaczonv do SIWZ/.

ci4gtych
terminu
okresie,

na rzecz

Dokument ten bgdzi,o

wymagany od
Wykonawcy kt6rego
oferta zostanie oceniona
jako najkorzystniej sza

4. Dowody okreSlaj4ce, czy te dostawy zostaly wykonane lub s4 wykonywane naleZycie
(referencje b4dZ inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz kt6rego
dostawy byty wykonane/wykonl'wane, a jeheli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokument6w-
oSwiadczenie Wyl<onav/cy; w przypadku Swiadczeri okresowych lub ci4gtych nadal

wykonyrvanych referencje b4d2 inne dokumenty potwierdzaj4ce ich naleLyte
wykonywanie porvinny by6 wydane nie wcze6niej niL 3 rniesi4ce przed upllr.vem
terminu skladania ofert) .

Dokument ten bqdzi,:
wymagany od
Wykonawcy kt6rego
oferta zostanie oceniona
i ako najkorzystniej sza

C. Dokumenfy, krtrfre Wykonawca winien przedloLy(, w
do wykluczenia w tqybie 

^rt.24 
ust. I oraz ust. 5 pkt. 4 i

celu wykazania braku podstaw
8 ustawy PZP.

Lp Nazwa wymaganego dokumentu Uwagi

1 Odwiadczenie o braku podsl.aw do wykluczenia na podstawie aft.24 ust. 1 pkt. 12-23

oraz art.24 ust.5 pkt. 4 i 8 ustawy PZP lzal. nr I b/ zal4czone do SIWZ

Dokument ten bgdzie
stanowi6 zal. nr I b do
nfertv

2. Zaiwiadczenie wlaSciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzaj 4cego,2e
Wykonawca nie zalega:z oplacaniem podatk6w, wystawionego nie wczeSniej niz 3

miesi4ce przed uplfywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzaj4cego, ze Wykonawca zawarl porozumienie z wlaSciwym organem
podatkowym w sprawie splat tych naleznoSci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szc:zeg6hro5ci uzyskalprzewidzianeprawem zwolnienie, odroczenie

lub rozlozenie na raty zalegtych platno6ci lub wstrzymanie w caloSci wykonania
decyzii wla5ciwego organu,

Dokument ten bgdzi,:
wymagany od Wykonawcy
kt6rego oferta zostanie
oceniona j ako
najkorzystniej sza

aJ. Za|wiadczenie wla6ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZaldaduUbezpieczen
Spolecznych lub X.asy Fiolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego

dokumentu potwie,rdzaj{}cego, ze Wykonawcanie zalega z oplacaniem skladek na

ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze5ni ej niL 3 miesi4ce

przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj qcego,2e

Wykonawca zawart porozuntienie z wlaSciwym organem w sprawie splat tych
nale2noSci wfaz z ewenl.ualnymi odsel.kami lub grzywnami, w szczeg6lnoSci uzyskal
przewidziane prav/em z,wolnienie, odroczenie htb rozloLenie na raty zaleg\ych
platno5ci lub wstrirymaniie w caloSci r.rykonania decy4i wlaSciwego organU;

Dokument ten bgdzi:
wymagally od W.vkonari'c1
kt6rego oferta zostanie
oceniona jako
najkorzystniej sza

4. O6wiadczenie wylionaw'cy o niezaleganiu z oplacaniem podatk6w i oplat lokalnych,
o kt6rych mowa u'ustarvie z dnia 12 s$cznia I99l r. o podatkach i oplatach

lokalnych (Dz. IJ . z 2017 r . poz. 17 85'l I zal. Nr 3l dolEczony do SIWZ

Dokument ten bgdzie
wymagany od Wykonarvc
kt6rego oferta zostanie
oceniona j ako
naikorzvstnieisza

UWAGA!
1. Wykonawca nie jest obowi4zany do zloLenia oSwiadczef lub dokument6w wymienionych w pkt.

IX SIWZ, potvrierdzaj4cych okolicznoSci, o kt6rych mowa w aft. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy PZP,

je$li zamawiaj4cy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dofcz4ce tego wykonawcy (o ile s4 one

aktualne) lub moze je uzyska6 za pomoc4 bezplatnych i og6lnodostgpnych baz danych ( w
przypadku wsk.azania przez WykonawcQ dostgpno5ci dokument6w w formie elektronicznej pod

okre6lonymi adiresanLi internetowyrmi).
2. JeZeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, sklada doktrmenty r6wnowazne polskim dokumentom wymaganym przezZamawiaj4cego,

okre5lone w $ 7 Rozporz4dzenia Ministra Rozwoju z dn.26.07.2016 r. w sprawie rodzaj6w

"Stkt*y-"" drrtt"*r-f .:



dokument6w, jakich mo2e 24da6 Zamawiaj4cy od Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia (D:2. U. zz 20 | 6 r., poz. | 126 ze zn.).

D. INFORMACJII DIOTYCZACE OSWTINCZENIA WYKONAWCY W ZAKRESIE
SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAI-U ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

E. INFORMACJIE O
KAPITALOWYCH

OSWIADCZENIU WYKONAWCY DOTYCZACYM GRUP

l. Zamawraj1cy przed udzieleniern zam6wienia wezwie na podst. art.26 ust. 2 ustawy PZP-
Wykonawcg, kt6rrego oferta zosta\a oceniona jako najkorzystntejsza do zloAema
w Wznaczonym tenninie, nie kr6tszym niZ 5 dni, aktualnych na dzieh z\oAema
oSwiadczeri lub dokument6w potwierdzai4cvch okolicznoSci o kt6rych mowa w art. 25

ust. 1 ustawy PZP w zakresrevymaganymprzezzamawwacego.

Ocena spetrniania warunk6w udzialu w postgpowaniu przez Wykonawc6w bgdzie
dokonywana w oparciu o kompletnoSd i prawidlowoS6 zlo2onych oSwiadczef
i dokument6'w, jal<ich 24da Zamawrq4cy i zostanie dokonana na podstawie treSci tych
dokument6w wedlug metody : r;pelnia/ nie spelnia

ZamawiajEcy - na podstawie art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy PZP, wezwie Wykonawcg jezeli:
- nre zlo2yl oSwiadczenia, o kt6rym mowa w aft. 25a ust. 1, oSwiadczehlub dokument6w
potwierdzaj4cych ,ckolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokument6w
niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania, oSwiadczenia lub dokumenty s4

niekompletne:,, zawreraj4 blgdy lub budz4 wskazane przez zamawiaj4cego w4tpliwoSci,
Zamawiaj4cy wzywa do ich zlo\enia, uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaSnief w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zloAenta, uzupelnienia
lub poprawie,nia lub udzielenia wyjaSnief oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne by,loby uniewaznienie postEpowania.
- nie zloLyl w1'maganych pelnomocnictw albo zloZyL wadliwe pelnomocnictwa,
zamawiaj4cy wzy\rya do ich zlohenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo

2.

a
J.

I Kaady wykonawca winien zal4czyc do oferty aktualne na dzieh skladania ofert o5wiadczenia, o kt6qyrch

mowa w pkt. IX.. 8.1 i C.1 SIWZ. Informacje za:warte w o5wiadczeniach bgd4 stanowid wstgpne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziaht w postgpowaniu.

t. W przypadku W'ykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia oferta winna zawteral
oSwiadczenia, o l,t6rych mowa w pkt. IX.B.I i C.l SIWZ, zlohone przezkaLdego z Wykonawc6lv z
osobna w zakresie, w kt6rym dany Wykonawca wykazuje spelnienie warunk6w udziatt w postgpowaniu
orazbrak podstaw do wykluczenia.

l. I Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszc -1,

o kt6rei mowa w :rrt. 86 ust. 5 ustawy PZP (Informacja z otwarcia ofert), przekazuje
zamawiaj4cemu oSwi:rdczenie o przynaleino5ci lub braku przynaleLnoSci do tej samej grupy
kapitalowej zgodnie zzal4cznikiem nr 4 do SIWZ .

Uwaga! W przypadlku gd1' Wykonawca naleiry do grupy kapitalowej wraz z oSwiadczeniem sklada listg podmiotr5w,
nalezqcych do tej samej grupy lcapitalowej, o kt6rej mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP.

Wraz ze zloheniem oSwiadczenia, wykonawca moze przedstawi6 dowody , ze powiqzania z innym
nawca nie orowad:za do zaklocenia konkurencii w postepowaniu o udzielenie zam6wienia.

F. INFORMACJE O DODATKOWYCH DOKUMENTACH I je1li dotycz4/
I W przypadku, gdy Wykonawcg reprezentuje pelnomocnik : pelnomocnicfwo okre6laj4ce jego zakre,s i

podpisane przez osoby uprarvnione do reprezentacji Wykonawcy.
2. W przypadku, gdy of'ertg skladaj4 Wykonawcy ubiegaj4cy sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia

wvmagane iest zalaczenie dokumentu pehromocnictwa do reprezentowania Wvkonawc6w.
J. W przypadku, gd;r zostanie oceniona jako najkorzystniejsza oferta Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych

sig o udzielenie zam6wienia, dokumenty o kt6rych mowa w pkt IX. C SIWZ kahdy z Wykonawc6w sklada
osobno.
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ich zloZenia ,ofertaL wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaZnienie
postgpowania.

4. Zlo\one na r//ezwanie Zamawiaj4cego oSwiadczenia i dokumenty powinny potwierdzai
spelnianie pr.zez V/ykonawcg warunk6w o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

5. Je1eh jest to nieilbgdne, Zamawiajqcy moze na kaLdym etapie postEpowanra wezwac
wykonawc6w do zloLenta oSwiadczeri lub dokument6w na podstawie art. 26 ust. 2f
ustawy PZP.

6. Wykonawca, kt6ry nie spelni wszystkich wymog6w okreSlonych w SIWZ zostanre

wykluczony :z posrlgpowania na podstawie art.24 ust. I pkt. 12 ustawy PZP.

x. sposoB PoRozrIl\trEwANIA sI4 ZAMAWIAJ.{CEGO Z WYKONAWCAMI.
1. Niniejsze postgpowarrie jest prowadzone w jgzyku polskim.
2. OswiadczerLia i dokumenty skladane jako czg1c lub uzupelnienie oferty sklada sig

w oryginale lub l,:opii poSwiadczonej za zgodnoSd z orygtnalemprzez Wykonawca.
3. Wszelkie inne niz wymienione w pkt. 2 olwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje 'Zamawiaj4cy i Wykonawcy przekazuj4 pisemnie za poSrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada2012 r. - Prawo pocztowe, faksem
lub skan pisma e-mailem.

4. IeAeli Zametwiajtlcy lub Wykonawca przekazuj4 o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz inforrrLacje faksem lub skan pisma e-mailem, ka2da ze stron na ZEdanie drugiej
niezwlo czni e potwierd za fakt ich otrzymani a.

5. Zamawiaj4cy nie przewiduje zorganrzowamazebrania z wykonawcami.
6. Zamawiaj1cy nie udziela ustnych ani telefonicznych informacji, wyjaSnieri czy

odpowiedzi na pytania w sprawach wymagaj4cych zachowania formy pisemnej.
7. Zamawrajqoy upowaznia do bezpoSredniego kontaktowania siE i udzielania wyjaSnieri :

Wieslaw Wojciech Galgski, Miejski Zaktad Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o.
ul. Kobiersl,:a 5, 63 - 700 Krotoszyn tel./fax 62 725 31 22, email : mzk@krotoszyn.pl.

XI. TRYB UDZI]ELAIIIA WYJASNIEN.
1. Kazdy Wykonawca ma prawo zwrocic sig do Zamawrq4cego o wyjaSnienie treSci

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, zgodme z art. 38 ustawy PZP. Pytania
Wykonawc6r,v musz4 byi formutrowane na piSmie tprzesylane na adres Zamawrajqcego.
TreS6 zapfiem wraz z wyjaSnieniamr Zamawiajqcy przekahe Wykonawcom, kt6rym
przekazal SI\MZ orazzamieSci je na stronie internetowej.

2. W uzasadniorLych przypadkachZamawiajqcy moZe przed uplywem terminu skladania ofert
zmrenr( treSi SIWZ. lDokonan4 zmranQ treSci SIWZ Zamawtajqcy zamieSci na stronie
internetowej.

3. JeZeli w wyniku zmiany treSci SIWZ nie prowadz4cej do zmiany treSci ogloszenia
o zam6wieniu jest niezbgdny dodatkowy ezas na wprowadzenre zmran w ofertach,
Zamawrajqcy prze<lluL'y termin skladania ofert i informuje o tym Wykonawc6w, kt6rym
ptzekazano SIWZ, oraz zamresz:,cza informacjg na stronie internetowej.

XII.WADIUM.

1. Kahda skladinna oferta musi by6 zabezpreczona - przez caly okres zwiEzania ofert4
wadium w wysokoSci : 9.000,00 zl, slownie: dziewig6tysigcyzlotych.
Wadium mo:Ze byi wniesione w prent1dzu, porgczeniach bankowych lub porgczeniach
spoLdzielczej kasy oszczEdnoSoiowo-kredytowej, z tym, 2e porgczenie kasy jest zawsze
porEczeniem pienigznym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
porEczeniach udzielanychprze:r, podmioty, o kt6rych mowa w aft. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dn. 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsigbiorczoSci
(Dz.U. z20lil r., poz. 1 10).

Wadium wnoszone w pieni4dzu wptaca sig przelewem na rachunek bankowy : Santander

Bank Polska O /Krrotoszvn ff konta 65 1090 1 157 0000 0001 3444 8484 z zaznaczenrem'.
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"Wadium : Sulkcesywna dostawa oleju napgdowego dla Miejskiego Zal<ladu
Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o."

2. Za wadium zlohone w terminie przyjmuje sig uznanie rachunku Zamawtajqcego
w terminie do 23.11.2018 r. godz. 9:30.
W przypadkuL wnoszenia wadium w formie niepienigznej nale?y je z\oLyc w oryginale
w pok. nr 6 / Gl6wrna Ksiggowa/.
Wadium wniersione w formie niepienigznej w swej treSci powinno odnosi6 sig m. in.:
do warunk6w, kt6rrych zaistnienie spowoduje powstanie po stronie gwaranta obowi4zku
zaplaty okreSlonej lkwoty (afi. 46 ust 4a i 5 ustawy PZP).
Gwarant zobowr1zitny jest okreSlii warunki zapl.aty wadium poprzez'.
- opisanie sytuacji. w kt6rych gwarant bEdzie zobowi4zany do zaplaty lub,
- odeslanie do przepisow prawa, kt6re te warunki okreSlaj4lub,
- og6lne wskazanie, ze wadium zostanie zaplacone na zasadach okreSlonych w PZP.

3. Zamawraj4cy' nie clopuszcza zloLema wadium w walucie innej niz zloty polski. Dotyczy to
wadium skla<lanego w kazdej zmolliv'rych form.

4. Brak wniesienia rvadium skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b
ustawy PZP.

5. Zamawnj4cy dokona zwrotu wadium zgodnie z art.46 ustavqr PZP.
6. ZamawtajEcy zatr',zymuje wadium wraz z odsetkami, je2eh Wykonawca w odpowiedzi

na wezwanie, o kt6rym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyozyn lez4cych po
jego stronien.ie, nie zloLyl oSwiadczef lub dokument6w potwierdzaj4cych okolicznoSci , o
kt6rych movva w ar1, 25 ust. 1, oSwiadczenia o ktorych mowa w art. 25a ust. 7,

pelnomocnicl.w lulb nie *1raz|l zgody na poprawienie omylki, o kt6rej mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowalo brak mozliwoSci wybrania oferty zlo2onej
przez wykonawcg .j ako naj korzystniej szej.

7. Zamawrajqcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, kt6rego oferta
zoslala wybrana:

a) odm6wil podpisania umowy w sprawie zam6wienia publicznego na warunkach
okreSlorLych rv ofercie;

b) nie wni6sl wymaganego zabezpieczenia nale4rtego wykonania umowy (eSli
dotyczy',1;

c) zawage unlowy w sprawie zam6wienia publicznego stalo sig niemoZliwe
z przy czyn le.\qcy ch po stronie Wykonawcy.

xrrr. TERMIN ZWIA'ZANIA OFERT.{:
1. Wykonawca pozostaje zwi4zany zloAonq ofert4 przez okres 30 dni.
2. Bieg terminurzwrqzania ofert4 rozpoczyna sig wraz z uplywem terminu skladania ofert.

XIV. OPIS SPOSIOBU PRZYGOTOWANIA OFERT :

Wykonawca przedstawi ofertg, zgodnie zrymaganiami Specyf,rkacji Istotnych Warunk6w
Zam6wrenra oraz ustaw4 z dn.29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.
1. Kahdy W'ykonawcamohe zloZyc w niniejszymprzetargu tylko jedn4 ofertg, wy\Ecznie

z zacho,;vaniem formy pisemnej. Zamawiaj1cy nie WraZa zgody na posta6
elektroniczn4 oferty.

2. Wszystkie dokumenty powinny zostac wypelnione przez WykonawcE bez wyj4tku,
SciSle wg warunk6w i postanowieri zawartych w SIWZ. Zaleca sig, aby Wykonawca
wypetniaj4c dokumenty v,rykorzystal wzory formularzy zal4czone do SIWZ, w celu
przedlolenia wszystkich informacj i, wymaganych przez Zamawiq4cego.

3. Oferta muLsi za'wierai:
a/. wypelrLiony formularz oferty, zgodnie ze wzorem zal4czonym do SIWZ,
b/. oSwiad.czenia wtrasne Wykonawcy:

- oSwiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu,
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- oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
4. Oferta musi 1by6 sporzqdzona w jgzyku polskim. Oferta winna byi wypelniona

i napisanLa w caloSci pismem maszynowym (wydruk komputerowy) lub czytelnym
pismem t1czn:[m (nie6cieralnym).

5. W przypadku zalqczenia do oferty wymaganych dokument6w sporz4dzonych
w innym jgzyku Wykonawca jest zobowtqzany zal4czyc tekst przetlumaczony
na j. polski.

6. Oferta oraz wiszystkie wymagane zaLqczniki wymagaj4 podpisu osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formq reprezentacji Wykonawcy
okreSlonzp we wlaSciwym rejestrze lub innym dokumencie, wlaSciwym dla formy
or gantzac>y jnej Wykonawcy.
Podpis Wykonawcy winien byc zlohony w spos6b umozliwiajqcy jednoznaezne

ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisuj4cej (podpis zloAony odrqcznie lub
napreczEci okreSlaj4cej imig i nazwisko osoby upowaznionej do skladania oSwiadczeri
woli).
UpowazrLienie do podpisania oferly musi byi dolqczone do oferty, o ile nie wynika
ono z dokument6w zal1czonych do oferty.
Pelnomor:nictrvo (,zawierajqce zakres czynnoSci, do kt6rych uprawnia) musi zostai
zal4czone: do oferty w oryginale lub kopii poSwiadczonej notarialnie.

T. Wszystkie ks

z orygitalem. przez Wvkonawca (klauzula ..za zgodnoS6 z oryginalem"
umieszczona rra kaZdei stronie dokumentu wraz z podnisem Wvkonawcy). Podpis
Wykonawcy r,vinien by6 zlozony w spos6b umozliwiaj4c), jednoznaczne ustalenie
imienia i nazrviska osoby podpisuj4cej (podpis zlozon), odrqcznie lub na pieczeci
okreSlajqr€
zakresie praw ii obowi4zk6w maj4tkow)'ch Wykonawc)').

8. W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia oraz
w przypadku innych podmiot6w, zktorych potencjalu bgdzie korzystal wykonawca -
kopie dokument6w dotycz4cych tych podmiot6w winny by6 poSwiadczone za
zgodnoSi zorygrnalemprzez Wykonawcg lub te podmioty.

9. Poprawki w o.fercie musz4 by6 naniesione czy.telnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisuj q.cej o.fertqr.

10. Wykonav'rcy u'sp6lnie ubiegaj4cy sig o zam6wienie :

W tym przypa<Iku skladana oferta winna spelnia6 nastgpuj4ce wymagania :

a) oferta winna zawrera(:, pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawc6w
w pr:zetarp;u, podpisarre przez upowaznionych przedstawicieli wszystkich
wykonawc6w. Pelnomocnictwo musi zostac zalqczone do oferty w oryginale lub
kopii proSwiadczonej notarialnie. Pelnomocnictwo musi wskazywai pelnomocnika -
zaleca sig, by Pelnomocnikiem byl jeden z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych
sig o udziielenie zamriwienia. Wszelka korespondencja prowadzona bqdzie
v,rylqcz:,me z P elnomo cnikiem.

b). oferta winr:La byi podpisana przez .vqyznaczonego pelnomocnika pozostalych
podmiot6w,

c). czlonkowie konsorcjum ponosz4 solidarn4 odpowiedzialnoSl zawykonanie umowy,
d). w celtt sprawdzenia wymogu dysponowania np. odpowiednim potencjalem

ekonom:icznym lub technicznym bgdzie brany pod uwagg potencjal, jaki posiadaj4
l.4cznie wszyscy uczestnicy konsorcj um,

e). jeSli vuyst4lli przeslanka wykluczenia jednego z uczestnik6w konsorcjum,
Zamawt,ajqcy wykluczy cale konsorcjum z postgpowania.

1 1. Tre56 ofiorty nausi odpowia"dai treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowrema.
12. Zarnawraj4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postgpowaniu,

z zastrze:Zeniem okreSlonym w art. 93 ust. 4 ustawy PZP.

,,sukcesywna dostawa oleju napgdowego dla Miejskiego Zakladu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o."



13. W zwr4zku iz jawnoSci4 postgpowania przetargowego Wykonawca mohe zastrzec
niekt6re, informacj e stanowi4ce taj emnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w
ustawy:z 16 kwietnta 7993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.22018 r.,
poz. 419) jeheli nie p62niej nrL w terminie skladania ofert zastrzegN, 2e nie mog4 by6
one udostgprniane oraz vnrykazal, i2 zastrzehone informacje stanowi4 tajemnicg
przedsiq:biorstwa.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o kt6rych mowa w ar1. 86 ust. 4 ustawy
PZP. hformacja stanowi tajemnicg przedsigbiorstwa, jeheli spelnia lEczme trzy
warunki:

. ma charakter techniczny, technologrczny, organtzacyjny przedsigbiorstwa lub
posiada wartoSd gospodarcz4,

. nie zo:;tala ujawniona do wiadomoSci publicznej,
r podjgto w sttosunku do niej niezbgdne dzialama w celu zachowania poufnoSci.
W talkim przypadku dane dokumenty nale?y oznakowac klauzulE
,,ZASTIVEZ;ONE" i wraz z uzasadnieniem zastrzelenia umieSci6 na kofcu oferty.
Zastrzei:enie informacji, danych, dokument6w lub oSwiadczeri nie stanowi4cych
tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w o nieuczciwej konkurencji
spowodruj e ich odtajnienie.

14. KopertzL zawreraJ4ca ofertg powinna byc zaadresowana na adres ZamawiajEcego
i oznakowanzL nastgpuj4co :

,,Sukcesywna dostawa oleju napgdowego dla Miejskiego ZakJadu Komunikacji
w Krotoszynie Sp. z o.o."

nie otwiera(. przed23.ll.20l8 r. godz. 1000

or az op atrzona nazw E i dokladnym adre s em Wykonawcy.

XV. TERMIN I N{IEJI}CE SKLADANIA OFERTY.
7. Za ofertg zloAonqu w terminie Zamawiaj4cy uzna ofertg zlo2ony do dnia 23.11.2018 r.

do godz. 930 w budynku Miejskiego Zakladu Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o.,
ul. Kobierskin 5, 63 - 700 Krotoszyn, pok. Nr 6.

2. Ofertq molna zLoityc osobiScie lub przeslad do w/w terminu na adres Zamawiaj4cego.
3. Wyb6r drogi pocztowej dla przeslania oferty nastgpuje rra ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowi4zany jest przygotowac przesylkg * taki spos6b, aby w stopniu
maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu pocztowego, oraz opisai tak
aby dotarla ona w odpowiednim terminie w Wznaczone miejsce.

4. Oferty przesllane faksem lub e-mailem nie bEd1rozpatrywane.
5. Zamawraj1clt mez:"wlocznre zwraca ofertg zloZon1po terminie.

XVI. OTWARCIE OFERT.

1. BezpoSrednio p'rzed otwarciem ofert ZamawiajEcy poda kwotg, jake zamierza
przeznaczy(; na s-hnansowanie zam6wienia.

2. Otwarcie zLohonych oferl nast4pi w dniu: 23.11.2018 r. o godz. 1000 w Miejskim
Zaktadzie K,cmunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o., ul. Kobierska 5, 63 - 700 Krotoszyn,
pok. Nr 3.

Otwarcie ofi:rt jest jawne. Podczas otwarcia ofer1r Zamawiaj4cy poda nazvrry i adresy
Wykonawc6w, a takze infornnacje dotycz4ce ceny, terminu wykonania zam6wiema,
okresu gwarancji ii warunk6w platnoSci zawartych w ofertach.

3. Niezwlocznie po otwarciu <tfert Zamawiaj4cy zamieSci na stronie internetowej:
www. mzk. kroto szyn. pl/, w/w inform acje z otw arcia ofert.

XVII. OPIS SPOSOBU'OBLICZENIA CENY OFERTY.
1. Wykonawca poda cenE oferty w formularzu oferty.

,,Sukcesywna dostawa,oleju napgdowego dla Miejskiego Zakladu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o."



2. Cena oferty mtrsi uwzglgdnia(, zakres calego przedmiotu zam6wienia. Rozliczenia
mrgdzy Zanawriiqeym, a Wykonawcq bEdq prowadzone w pieni4dzu Rzeczpospolitej
Polskiej (PI.N).

3. Cena oferty musiibyi podana cyfrowo i slownie z wyodrgbnieniem podatku VAT.
4. W przypad.ku rozbielnoSci w formularzu oferty pomigdzy cen4 wyraaon4 hczbowo, a

si o wni e za'w iqZq.c q uznana zo stani e c ena w y r aAo na slowni e .

5. Cena ofertl' jest cenE ostateczn4 i nie podlega zmianom przez okres obowi4zywania
umowy.

6. JeLeh zlohono ofertg, kt6rej wyb6r prowadzllby do powstania u Zamawiaj4cego
obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug,
Zamawiaj4cy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczyf zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, sk,ladaj4c ofertg, informuje Zamawial4cego, czy wyb6r oferty bqdzie
prowadzi(, r1o powstanra u zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego, wskazuj 4c nazwQ
(rodzai) tovvaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bEdzie prowadzi6 do jego
powstania, 

'Jraz 
rwskazuj4c ich wartoS6 bez kwoty podatku ( art. 9l ust 3a ustawy PZP).

W przypadllu brzrku ilnformacji ze strony Wykonawcy Zamawrajqcy uzna,2e obowr4zek
podatkowy leZy po stronie Wykonawcy.

XVII.I(RYTERIA OCENY OF'ERT :

Cena oferty (brrutto '.1 - 100 %

XIX. OPIS SPOSOBU OCENY OFERT :

Oferty bqdq p :

Cena (najnizsza otrzymuje 100 pkt.). Pozostale wyliczone wg wzoru matematycznego :

A, : cena minimalna brutto x 100
cena badana brutto

XX. WYJASNTENTA W TOKU BADANIA I OCENY OFERT
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj1cy mo?e 24dac od Wykonawc6w wyjaSnieri

dotycz4cych treSci zlohonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miEdzy
ZamawiqEcyr.n, aL Wykonawc4 negocjacji dotyczqcych zNo2onej oferty oraz,
z zastrze2eniem pkt. 5 niniejszego rozdzialu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
treSci.

2. JeZeh zaoferov,rana oena lub kosz:t, lub ich istotne czEsci skladowe, urydajE siE ra?4co niskie
w stosunku clo przedmiotu zam6wienia i budz1 w4tpliwoSci zamawiaj4cego co do
mozliwoSci wykonanra przedmiotu zamSwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez zamawi4j4cego lub wynikrtj4cymi z odrgbnych przepis6w, zamawiaj4cy zwraca sig o
udzielenie wyjaSnieri, w tym zLohenie dowod6w, dotyczEcych wyliczenia ceny lub kosztu,
w szczegolnoSci w :akresie :

a) oszczgdnorfci metody wykonania zamowienia, wybranych rozwi4zaA technicznych,
wyj4tkowo sprz'yjaj4cych u'arunk6w wykonywania zam6wienia dostgpnych dla
wykonawcy, oryginalnoSci projektu wykonawcy, koszt6w pracy, kt6rych wartoSi
przyjqta do tstalenia ceny nie moze by6, nizsza od minimalnego wynagrodzenra za pracQ
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia l0 pa2dziemtka 2002 r. o
minimalnym wyniegrodzeniu za, prac1 (Dz. IJ . 2 20 17 r., poz. 847);

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrgbnych przepis6w.
c) wynikaj4cym z przepisow prawa pracy i przepis6w o zabezpieczeniu spolecznym,

obowi4zuj4cych vr miejscu, w kt6rym rcahzowane jest zam6wienie;
d) wynikaj4cytrr z przepis6w prawa ochrony Srodowiska;
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3. W przypadku gdy'cena lub koszt lub ich istotne czgSci skladowe urydajE sig raz4co niskie
Zamawraj4cy zwr6ci sig do Wykonawcy o udzielenie wyjaSnieri zgodnie z art.90 ust. 1a
ustawy PZP.

4. ZamawrajqcT' odrzuci ofertg Wykonawcy, kt6ry nie udzielil wyjaSnieri lub jezeli dokonana
ocena wyjaiinieri wraz ze zNolonymi dowodami potwierdza, 2e oferta zawiera raa4co
nisk4 ceng lub koszt w stosunku do przedmiotu zam6wienia.

5. Zamawraj4c'y poprawi w ofercie:
a) oczywiste omylki pisarskie,
b) oczywiste ornylki rachunkowe, z uwzglgdnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonarrych poprawek,
c) inne omLylki polegaj4ce na niezgodnoSci oferty ze specyfikacj4 istotnych warunk6w

zamowrcnia, nie powoduj4ce istotnych zmian w tresci oferty,
- nrezwlocznte za'wradamiaj4c o tym wykonawcg, kt6rego oferta zostal poprawiona.

XXI. TRYB OGtr-,OSZENIA WYNIKOW PRZETARGU.
I. Zamawiaj4c'g podpisze umowg z Wykonawcq, kt6ry przedlo?y ofertE najkorzystniejsz4

z punktu wiclzeniet kryterium przyjgtego w SIWZ.
2. Zamawraj4c'g informuje niezwlocznie wszystkich WykonawcSw,kt6rzy ztoLyli oferty o :

a) 'vqYborze:najkorzystniejszej oferty, podaj4c nazw7 albo imig i nazwisko, siedzibg albo
miejsce zarnteszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertg wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zarniesz,kanra i adresy, jezeli sQ miejscami wykonywania dzialalnoSci
wykonawcotv, kt<5rzy zLoLyli oferty, a takhe punktacjg przyznanE ofertom w kaZdym
kryterium oceny ofert i lqczn4punktacjg,

b) wykonawc ach, ktorzy zostali wykluczeni,
c) wykonawgach, lkt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
d) uniewazni,eniu postgpowania
- podaj4c uzasadnie,nie faktyczne i prawne.

3. ZamawtajEcTr zanieSci r6wniez informacjE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz
Wykonawca<:h, kl:,orzy zloLyli oferty, a takZe punktacji przyznanej ofertom w ka2dym
kryterium ooeny ofert i l4czn4 punktacjg - na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostgprrym w swojej siedzibie.

4 Zamawiaj4c'.y zawrze umowg w sprawie zamowtenia publicznego w terminie
nie kr6tszyfir niz terminy okreSlone w art. 94 ust. 1 ustawy PZP, od dnia przeslania
zawiadomienia o rvyborze naj korzystniej szej oferty.

xxII. INFORMACJE o FORMAL.NOSCIACH, JAKrE powrNl.{y zoSTAe DopELNIoNE
PO WYBORZ.E OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAM6WIEIIIA
PUBLICZNEGO

1. Wykonawca, pod rygorem stu'ierdzenia uchylania sig od podpisania umowy, dostarczy
najp62niej w dniu podpisania umowy:
a) dokument lub dokument;z potwierdzajqce prawo os6b skladaj4cych podpis pod

umow4 r1o wystgpowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu
skladania oSwiadczenia woli (pelnomocnictwo, !\rypis z rejestru, zalwiadczenie);

b) Wykonawcy w1'stgpuj4cy wsp6lnie przedloL4 umowg konsorcjum w kt6rej
Wykona,wcy ,ckreSl4 m.in. strony umowy ze wskazaniem lidera i celu w jakim
zostala zawarl:.a umowa, prawa i obowi4zki stron, zakres rob6t do wykonania przez
kazdego uczestnika konsorcjum oraz czas trwania umowy. Czas trwania umowy
konsorcjr;m powinien byd okreSlony do uplywu terminu odpowiedzialnoSci z tytulu
gwarancji za wykonane rotroty.

2. Jeheh Wykonawcie, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy
w sprawie zam6wienia pubnicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpteczenia
nale?ytego v''ykonania umowy /jeSli dotyczyl, Zamawiaj4cy mohe zbadac, czy nre
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podlega wylkluczenru oraz czy spelnia warunki udzialu w postgpowaniu Wykonawca,
ktory zloZyl ofertq najv"ryzej ocenion4 spoSr6d pozostalych ofert.

XXIII. ZABEZPITFCZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY - nie dotyczy

XXIV. POUCZ]ENIE O SROIXACTT OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAV/COM, UBIEGAJACYM SI4 O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.
Wykonawcoln, a takze innemu podmiotowi, jeheli ma lub mial interes w uzyskaniu
danego zam,6wienia orM poni6sl lub moZe ponieS6 szkodg w wyniku naruszenia przez
Zamawrajqcego zasad okreSlonych w ustawiePZP, przepisach wykonawczychdo ustawy,
jak tez w niniejszej specyfiSacji, przysluguj4 Srodki ochrony prawnej przewrdziane
cytowan4 ustaw4 - Dzial VI ..Srodki ochrony prawnej".

Odwolanie
1. Odwoianie przysluguje v'ryl4cznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynnoSci

Zamawiaj4cego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub zaniechania
czynnoSci, do kt6rej ZamawialEcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy PZP. -
wyl4cznte,wobec czynnoSci :

a) okreSlenia warunk6w udzialu w postgpowaniu;
b) wykluczenia odwoluj4cego z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
c) odrzucerria ofiorty odwoluj 4cego;
d) opisu pr:zedm.iotu zam6wienia;
e) wyboru rrajko rzystniej szej oferty.

2. Odwolanie wnorsi sig do Prezesa lzby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej,
podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waLnego lcwalifikowanego certyfikatu lub r6wnowaznego Srodka, spelniaj4cego
wymagania. dla tego rodzalupodpisu, w terminie:
- 5 dni od clnia przeslania informacji o czynnoSci Zamawiaj4cego stanowi4cej
podstawg jego wniesienia - jezeli zostaly przeslane w spos6b okre5lony w art. 180 ust. 5

ustawy PZP, alb,o

- w terminie 10 dni - jeleli zostaly przeslane w inny spos6b (pisemnie).
3. Odwolanie wobec tr:eSci ogloszenia o zam6wieniu, takze wobec postanowiefl SIWZ,

wnosi sig v" terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowten
Publicznyclh lub SIWZ na stronie internetowej.

4. Odwolanie wobec czynnoSci innych niz okreSlone powyzej wnosi sig w terminie 5 dni
od dnia, w kt6r'ym powzigto lub przy zachowaniu naleZytej starannoSci mozna bylo
powziE(' wiadomoS6 o okolicirnoSciach stanowi4cych podstawg jego wniesienia.

Skarea
1. Na orzec)zenre) Izby stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego

przyslugujie skarga do s4du.
2. Skargg wnosi sig do s4du okrEgowego wlaSciwego dla siedziby albo miejsca

zamieszkania zamawial4cego za poSrednictwem Prezesa lzby w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia orzeazenralzby,przesytaj4cjednoczeSnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

XXV. INFORMACJE D OTY CZ ACIE UMOWY
1. wykonawca zc>bowiEzany jest do podpisania umowy na warunkach podanych

we wzorze umo,'vy stanowi4cym zalqczntk A do SIWZ.
Zakazt4e sig zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstarvie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy z zaslrzezeniem postanowieri
ust. 3.

3. Zgodnie z:. art. 144 ustawy PZP Zamawiajqcy przewiduje moZliwo5d zmrany
postanowien zawartej umowy, w stosunku do treSci oferty, na podstawie kt6rej
dokonano wybc,ru Wykonau,cy, w przypadku:

2.
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a) dzial.aria slly wylszej, maj4cej bezpoSredni wplyw na termin wykonania rob6t
(np. klTski z;ywiolowe, strajki), o iloS6 dni w kt6rych te okolicznoSci wyst4pi4,

b) zaistnir:nia oczywistej omylki pisarskiej lub rachunkowej,
c) zmianl, pow'szechnie obowi4zuj4cych przepis6w prawa w zakresie maj4cym wplyw

narcahzacjq: przedmiotu zam6wienia, w tym zmiany stawek podatku VAT.
atakhe w innych przypadkach wymienionych w art.144 ustawy PZP.

4. Wskazane powyzej zmiany mog4 zostac wprowadzone, jedynie w przypadku, jezeli
obydwie strony umowy zgodnie uzna14, 2e zaszly wskazane okolicznoSci oraz
wp ro wadz;e nte :zmran je st ko ni e c zne dl a p rawi dl o w ej r e alizacji zam6w ieni a.

XXVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnte z art. 13 ust. I r 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z: dma. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
z przetwarzraniern danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplyu'u takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 204.05.2016, str. 1), dalej,,RODO", informujg,Le:
'Administratorem Danych Osobowych jest MiejskiZaldad Komunikacji w Krotoszynie
sp. z o.o. zr. stedzlbq przy ul. Kobierskiej 5, 63-700 Krotoszyn, e-mail:
mzk@kro(g5zyn pl, numer telefonu: 62 725 31 22;

t W sprawerch z zahesu ochrony danych osobowych mozliwy jest kontakt, pod adresem
mailowynn : mzk@kroto szyn.pl,

'Pani/PanaL dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie ar1. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwt4:zanyrn z w/w postgpowaniem o udzielenie zam6wtenia publicznego

'odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bEdq osoby lub podmioty, kt6rym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz arl.96 ust.
3 ustawy ':z dnta 29 styczma 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tS. Dz. ll . z 2018
r. poz. l9il6 ze zm.), dalq,,ustawa Pzp";

'Pani/Pana. dane osobowe bgdq przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4lat od dmazakonczenia postEpowania o udzielenie zam6wienia, a jezeli
czas trwania umorvy przehacza 4 lata, okres przechowywania obejmuj e caly czas
trwania umow)/;

'obowi4zel< porlania przez Pani{Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana
dotyczqcych jest wymogie,m ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp,
zwr4zanyrn z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowrenra publicznego;
konsekwencje niepodania olcreSlonych danych wynikaj4 zustawy Pzp;

'w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgd4 podejmowane w
spos6b zuttomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

. posiada Pani/Pan:

- napodstawie art.15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych PamlPana
dotyczq.cych::,

- napodstawie art. 76 RODO prawo do sprostowaniaPanilPana danych osobowych.;
- na podstawie art. 18 RODO prawo Zqdania od administatora ograniczenia

przetwarrzania danych osobowych z zastrzeheniem przypadk6w, o kt6rych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo r1o wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznaPanilPan,2e przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotycz4cych narusza
przepis;g ROIDO;

' nie przysluguje Pani/Panu:
w zwr4ztku z aa1. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobourych;
prawo rlo pr:zenoszenra danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyL podstaw4 prawn4 przetwarzania Pani/Pana danych
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osobowych jest art. 6 ust. I lit. c RODO.

' Wyjafnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mohe skutkowat zmianq wyniku postgpowania
o udzielenie zant1wienia publicznego ani zmianq postanowiefi umowy w zaleresie niezgodrrym z ustawq Pzp oraz nie
mo2e naruszat integralnoici protokolu oraz j e go zalqcznik6w.
-- 

llyjafnienie: jorawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia kor.zystania ze irodk6w ochrony prawnej lub w celu ochr,ony praw innej osoby fi.zycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wa2ne wzglgdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czlonkowskiego.

Zalqczniki:

1. Wz6r umc,wy -zal. A.
2. Formularz oferty - do wypelnienia.
3. O6wiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu w trybie art.25a

ust. 1 ustawy PZP (zal. nr la) - do wypelnienia.
4. OSwiadczenie Wykonawcy dot. przeslanek wykluczenia z postgpowania w trybie art.25aust.

I ustawy I>ZP (zal. nr lb) - do wypelnienia.
5. Wykaz dostaw (zal.nr2\-do wypelnienia.
6. Wz6r oSwiadazenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplrc,aniem podatk6w i oplat lokalnych (zal.

nr 3) - do wypelnienia.
7. O6wiadczenie Wykonawcy dot. przynaleilnoSci lub braku przynaleZno5ci do tej samej grupy

kapitalow{ (zaN. nr 4) - do wypelnienia.
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