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Postqpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego - dalej zwane ,,postqpowaniem,, - jest
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. - prawo zam6wieri
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poZ.1986 - tekst jednolity) zwane dalej u.p.z.p

Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony o wartoici zam6wienia wiqkszej niz
kwoty okre6lone w przepisach wydanych na podstawie art. Lt ust. 8 ustawy prawo

zam6wief publicznych (Dz. U z 201,8 r., poz. L986 - teks jednolity ) - powyiej 428 000 euro.

Postqpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzi siq w jqzyku polskim i zamawiajqcy nie
wyra2a zgody na zlo2enie o6wiadczefi, oferty oraz innych dokument6w w jqzyku obcym.
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l.Nazwa (firma )oraz adres Zamawiajqcego.

Zamawiaiqcy: Miejskie przedsiqbiorstwo Komunikacyjne,,Swidnica,, sp. z o.o.
Adres: ul. ln2ynierska 6, 5B-100 Swidnica
Telefon: 74-851-81-00, 74-851-gL-2L
e-mail: sekretariat@ m pk.swid nica. pl

Ad res strony internetowej : www. mpk.swid n ica.pl

2.Oznaczen ie Wykonawcy

Na potrzeby niniejszej Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia, zwanej dalej SIWZ, za
Wykonawcq - uwa2a siq osobq fizycznq, osobq prawnE albo jednostkq organizacyjnq
nieposiadajqcq osobowo6ci prawnej, kt6ra ubiega siq o udzielenie zam6wienia publicznego,
zlo2yla ofertq lub zawarla umowq w sprawie zam6wienia publicznego, zgodnie art. 2 pkt 11
u.p.z.p.ispetniajqcq warunki okre6lone w art.22 ust. L u.p.z.p.

3.Tryb udzielenia zam6wienia.

Postqpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. prawo zam6wieri
publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986 - teks jednolity ) zwanej dalej u.p.z.p - jako
zam6wienie sektorowe o wartoSci powyzej kwoty okreSlonej w przepisach wydanych na
podstawie art. L1 ust. 8 u.p.z,p.

4.Opis przedmiotu zam6wienia.

4.L. Przedmiotem zam6wienia jest sukcesywna dostawa wtaz z transportem oleju
napqdowego spelniajqcego co najmniej parametry jako6ciowe zgodne z normE PN-EN Sg0

odpowiedniego dla danej pory roku o szacunkowej iloSci ruQ m3 w okresie luty 2021

- luty 2023 r.

4.2. Dostawy paliwa bqdq realizowane na koszt Wykonawcy do stacji paliw MPK,,Swidnica"
sp. z o.o. mieszczqcej siq w Swidnicy przy ul. tn2ynierskiej 6 w dni powszednie:
- w miesiqcach Vl, Vll, Vlll, do godz. 08.00
- w pozostalych miesiqcach - do godz. 09.00.

4.3. Minimalna jednorazowa ilo6i oleju napqdowego zamawia na przez Zamawiajqcego :

30 000 - 32 000 litr6w.

4.4. Termin ptatno6ci za zrealizowanq dostawq - 30 dni.

4.5. Nazwy i kody okre6lone we Wsp6lnym Slowniku Zam6wieri:

- kod CPV: 09134100 - olej nopqdowy
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5. Zam6wienia czqfciowe t

Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czqsciowych.

6. Zam6wienia uzupelniajqce

Zamawiaiqcy nie przewiduje udzieranie zam6wieri uzupetniaiqcych.

7. lnformacja o ofercie wariantowej

Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

S.Termin wykonania zam6wienia

05.02.202 I - 04.02.2023

9. Warunki udzialu w postqpowaniu.

9'1' o udzielenie zam6wienia mogE ubiegai siq Wykonawcy, kt6rzy spetniajq nastqpujqce
warunki udziatu w postepowaniu dotyczqce:

9'1'1' kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreilonej dzialalno6cizawodowej, o ile
to wynika z odrqbnych przepis6w: wykonawca winien wykazai, i2 posiada aktualnq koncesjq
na obr6t paliwami ciektymi wydanq przez Prezesa Regulacji Energetyki zgodnie z ustawq z 10
kwietnia L997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 20i.g r. poz. 755).

9.L.2. Sytuacja ekonomiczno - finansowa

Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie :irodk6w finansowych lub
zdolnoici kredytowej w wysoko6ci co najmniej - 1 O0O 0OO,OO pLN (slownie zlotych:
jeden milion zero groszy pLN)

Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca wykazal, 2e jest ubezpieczony od odpowiedzialnojci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno5ci zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia na sumq
gwarancyjnq nie mnieiszq ni2 500 000,00 PLN (slownie zlotych: piqdset tysiqcy zero
groszy PLN)

OSwiadczenie (w formie oryginalu) o spetnieniu tego warunku stanowiqce Zalqcznik nr 6
iZatqcznik nr 7 do SIWZ.

Dodatkowo Wykonawca, kt6rego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w
przedmiotowym postqpowaniu, w celu potwierdzenia w/w warunk6w udzialu w
postqpowaniu, na wezwanie Zamawiajq cego, zloiy nastqpujqcy dokument:

lnformacjq (w formie oryginalu lub kserokopii po5wiadczonej za zgodno6i z oryginalem przez
Wykonawcq) banku lub sp6tdzielczej kasy oszczqdnoSciowo-kredytowej, potwierdzajqcq
wysoko(i posiadanych Srodk6w finansowych lub zdolno6i kredytowq Wykonawcy, w okresie

tn ien ia
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nie wczeiniej ni2 1 miesiqc przed uplywem terminu skladania ofert. warto5ci podane w
walutach inne ni2 PLN zostanq przeliczone na PLN wedlug kurs6w :irednich walut podanych
przez Narodowy Bank Polski w dniu ukazania siq ogloszenia o przedmiotowym postqpowaniu
w dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 26 ust. 2C upzp je2eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo2e zlo2yc
dokument6w dotyczqcych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiajqcego, mo2e zlo2yc inny dokument, kt6ry w wystarczajqcy spos6b potwierdza
spelnienie opisanego przez zamawiajqcego warunku udziatu w postqpowaniu lub kryterium
selekcji.

9.1.3. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegad siq Wykonawcy, kt6rzy wykonywali lub sq w
trakcie wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu sktadania ofert
min' 3 Um6w na dostawy oleju napqdowego o warto5ci powy2ej 3 mln zl netto a je2eli okres
dziatalnoici jest kr6tszy - to w tym okresie z podaniem ich wartodci, dat wykonania i
podmiot6w na rzecz kt6rych dostawy zostaly wykonane, przy czym dowodami o kt6rych
mowa, sq referencje bqdl inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz kt6rego
dostawy byly wykonane, a je2eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych dokument6w - o6wiadczenie Wykonawcy,
zgodnie z Zalqcznikiem nr lo do S|WZ .

Do ofertv noleiv zalaczvi r6wniei Zolacznik nr 2 do SIWZ.

Dodatkowo Wykonawca, kt6rego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w
przedmiotowym postqpowaniu, w celu potwierdzenia wlw warunk6w udzialu w
postepowani u, na wezwan ie Za mawiajqcego, zloiy nastqpujqcy doku ment :

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upfywem terminu skladania
ofert tj. min. 3 Um6w na dostawy oleju napqdowego warto6ci powy2ej 3 mln zl netto, a je2eli
okres dzialalnoSci jest kr6tszy - to w tym okresie, z podaniem ich warto6ci, dat wykonania i

podmiot6w na rzecz kt6rych dostawy zostaty wykonane oraz zatqczeniem dowodow
okreilajqcych czy te dostawy zostaly nale2ycie wykonane, pfty czym dowodami o kt6rych
mowa sq referencje bqdl inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz kt6rego
dostawy byly wykonane, a je2eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych dokument6w- brane bqdzie pod uwagq
o(wiadczenie wykonawcy przeslane w ofercie jako zalqcznik nr 2 do stwz.

10. Podstawy wykluczenia

10.1. O udzielenie zam6wienia mogE ubiegai siq Wykonawcy, kt6rzy nie podlegajq
wykluczeniu.

L0.2. Z postqpowonia o udzielenie zomiwienia publicznego Zomowiajqcy wykluczy:

'Wykonawcow w okolicznoSciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 oraz art. 24 ust. S
pkt. 1 i 8 u.p.z.p. ; ka2dy z tych Wykonawcow sklada dokumenty wymienione w pkt. 11.4.1.1 -
11.4.1.4 S|WZ

' Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sig o udzietenie zamowienia, je2eli chocia2 w
odniesieniu do iednego z nich zaistnieje okoliczno1c o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 -23
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i I u.p.z.p; ka2dy z tych Wykonawcow sktada dokumenty wymienione w
pkt 11 .4.1.1 - 11 .4.1 .4 SIWZ
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10.3. Wykonawca, kt6ry podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. L pkt 13 i 14 oraz L6 -
20 lub ust. 5 pkt L u.p.z.p mo2e przedstawii dowody na to, 2e podjqte przez niego Srodki sq
wystarczajqce do wykazania jego rzetelno6ci, w szczeg6lno6ci udowodnii naprawienie szkody
wyrzqdzonej przestqpstwem lub przestqpstwem skarbowym, zadoSiuczynienie pieniq2ne za
doznanq krzywdq lub naprawienie szkody, wyczerpujqce wyja6nienie stanu faktycznego za
doznanq krzywdq oraz wsp6tpracq z organami Scigania oraz podjqcie konkretnych Srodk6w
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kt6re sq odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestqpstwom lub przestqpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postqpowaniu
Wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje siq, je2eli wobec Wykonawcy, bqdqcego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sqdu zakaz ubiegania siq o
udzielenie zam6wienia oraz nie uplynql okre(lony w tym wyroku okres obowiqzywania tego
zakazu.

L0.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je2eli Zamawiajqcy, uwzglqdniajqc wagq i

szczeg6lne okolicznoSci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajqce dowody przedstawione na
podstawie pkt 10.3. S|WZ.

11. Wykaz o5wiadczen lub dokument6w, potwierdzajqcych spelnienie
warunk6w udzialu w postepowaniu oraz brak podstawy wykluczenia.

11.1.

zostola
podleqo wvkluczeniu oraz spelnia warunki udziolu.

L1.2. Do oferty Wykonawca dolqcza w celu wstqpnego potwierdzenia, ie nie podlega
wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu:

L!.2.1. aktualny na dzieri sktadania ofert iednolity Europejski Dokument Zam6wienia (zwany
dalej JEDZ) wypelniony wg wzoru stanowiqcy Zalqcznik nr 1A do SIWZ oraz zgodnie z

instrukcjq wypetnienia JEDZ stanowiqcq Zalqcznik nr lAA do SIWZ, dostqpny r6wnie2 pod
adresem internetowym:

htpps://www.uzp.gov.pl/boza-wiedo/jednolity-europejski-dokument-zam6wienio.

LL.2.L.L. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez Wykonawc6w JEDZ
sktada ka2dy z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o zam6wienie.

Wykonawca mo2e wykorzystai w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w odrqbnym
postqpowaniu o udzielenie zam6wienia. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie
zam6wienia moga wykazai tqcznie spelnienie warunk6w udziatu w postqpowaniu ,
okreSlonych w pkt 10.1S|WZ.

UWAGA:

JEDZ sporzqdza siq pod rygorem niewainoSci, w postaci elektronicznej i opatruje siq
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11.3. Wykonawca bez wezwania zamawiajqcego zohowiqzonv iest, w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert
(https://www.mpk.swidnica.pl) przekazai Zamawiajqcemu o:Swiadczenie o przynale2noSci
lub braku przynale2noici do tej samej grupy kapitolowej, o kt6rej mowa art.24 ust. L pkt 23
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u.p.z.p' Wykonawca moie r6wniei zalqczy|, oiwiadczenie (Zalqcznik nr 5). do oferty
skladanej w zakre5lonym w ogloszeniu i SIWZ terminie.

Wraz ze zlo2eniem o6wiadczenia, Wykonawca mo2e przedstawii dowody, 2e powiqzania z
innym Wykonawcq nie prowadzq do zakl6ceri konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez Wykonawc6w
oSwiadczenie o przynale2noici lub braku przynale2no6ci do tej samej grupy kapitatowej
sklada ka2dy Wykonawca.

11.4. Na wezwanie Zamawiajqcego Wykonawca, kt6rego oferta zostata oceniona najwy2ej,
jest zobowiqzany do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym nii l0 dni aktualnych
na dzier{ zto2enia, o6wiadczeri lub dokument6w, potwierdzajqcych okoliczno5ci, o kt6rych
mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. tj.

LL.4.t. W celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawcq warunk6w udziatu postqpowaniu
dotyczqcych kompetencji lub uprawnie6 do prowadzenia okre:ilonej dzialalno5ci zawodowej,
o ile to wynika z odrqbnych przepis6w Zamawiajqcy 2qda nastqpujqcych dokument6w:

LL.4.!.L odpis z wta5ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalno6ci
gospodarczej, je2eli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p..

L1.4.L.2. Za5wiadczenie wla:iciwego naczelnika urzqdu skarbowego potwierdzajqcego, 2e
wykonawca nie zalega z oplaceniem podatk6w, wystawionego nie wcze6niej ni2 3 miesiqce
przed uptywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajqcego, 2e
Wykonawca zawart porozumienie z wtadciwym organem podatkowym w sprawie splat
nale2noici wraz z odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lno6ci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlo2enie na raty zalegtych ptatnoSci lub wstrzymanie w cato5ci
wykonania decyzji wla(ciwego organu;

LL.4.1.3. Zaiwiadczenie wla5ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczeri
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajqcego, 2e Wykonawca nie zalega z optacaniem skladek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawione nie wczeiniej ni2 3 miesiqce przed uptywem terminu
skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajqcego, 2e Wykonawca zawarl
porozumienie z wta5ciwym organem w sprawie splat tych nale2noici wraz z ewentualnvmi
odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lno6ci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozto2enie na raty zalegtych platno6ci lub wstrzymanie w calo6ci wykonania
decyzji wlaSciwego organ u;

LL.4.L.4. Aktualnq informacjq z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre6lonym w art.24
ust. 1 pkt L3, 1,4 i 2L u.p.z.p. oraz odnoSnie skazania za wykroczenie na karq aresztu, w
zakresie okre6lonym przez Zamawiajqcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 u.p.z.p.,
wystawionq nie wczeSniej ni2 6 miesiqcy przed uplywem terminu skladania ofert.

11.5. Podmioty majqce siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej

11.5.1. Je2eli Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokument6w o kt6rych mowa w;

a) pkt 7L.4.L.L. - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym
Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqce odpowiednio, 2e nie
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otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadto5ci. Dokument powinien byi wystawiony nie
wcze5niej ni2 6 miesiqcy przed uplywem tego terminu.

b) pkt L1.4.L.4. - sklada informacjq z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny rSwnowazny dokument wydany przez wla6ciwy organ sqdowy lub
administracyjny kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dotyczy informacja albo dokument w zakresie
okre6lonym w art. 24. ust. 1 pkt13, L4i2t. u.p.z.p. Dokument powinien byi wystawiony nie
wcze6niej ni2 6 miesiqcy przed uplywem terminu skladania ofert.

11.6. Je2eli w kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siq dokument6w o kt6rych
mowa powy2ej, zastqpuje siq je dokumentem zawierajqcym odpowiednio o5wiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub'oSwiadczenie 

osoby, kt6rej dokument mial dotyczyc, zlolone przed notariuszem lub przed
organem sqdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub
gospodarczego wfa6ciwym ze wzglqdu na siedzibq lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku wqtpliwo6ci co do treici dokumentu zlo2onego przez Wykonawcq,
Zamawiajqcy mo2e zwrocii siq do wfa6ciwych organ6w odpowiednio kraju, w kt6rym
Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
kt6rej dokument dotyczy, o udzielenie niezbqdnych informacji dotyczqcych tego dokumentu.

Wykonawca majqcy siedzibq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
majqcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt6rej dotyczy
dokument w pkt t2.4.1..4. SIWZ, sklada dokument o kt6rym mowa w i.2.5.1 lit. b) w zakresie
okre5lonym w art.24 ust. L pkt 14 i21 u.p.z.p. Je2eli w kraju, w kt6rym miejsce zamieszkania
ma osoba, kt6rej dokument mial dotyczyi, nie wydaje siq takich dokument6w, zastqpuje siq
go dokumentem zawierajqcym oSwiadczenie tej osoby zlo2onym przed notariuszem lub
przed organem sqdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub
gospodarczego wta6ciwym ze wzglqdu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument
powinien byi wystawiony nie wczeiniej ni2 6 miesiqcy przed uplywem terminu sktadania
ofert.

W przypadku wqtpliwo6ci, co do tre5ci dokumentu zto2onego przez Wykonawcq,
Zamawiajqcy mo2e zwr6cii siq do wlaSciwego organu kraju, w kt6rym miejsce zamieszkania
ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, o udzielenie niezbqdnych informacji dotyczqcych tego
dokumentu.

LL.l. Zamawiajqcy na kaidym etapie postepowania moie wezwa6 Wykonawc6w do
zloienia wszystkich lub niekt6rych oSwiadczeri lub dokument6w potwierdzajqcych, ie nie
podlega wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w postqpowaniu, a jeieli zachodzi
uzasadniona podstawa do uznania,2e zloilone uprzednio o6wiadczenia lub dokumenty nie
sq jui aktualne, do zloienia aktualnych oSwiadczeri lub dokument6w.

11.8. Zamawiajqcy moie wykluczyd Wykonawcq na kaidym etapie postqpowania o
udzielenie zam6wienia.

11.9. Wykonawca nie jest obowiqzany do zlo2enia oSwiadczef lub dokument6w
potwierdzajqcych okoliczno6ci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 pktl i 3 u.p.z.p, jezeli
Zamawiajqcy posiada oiwiadczenia lub dokumenty dotyczqce tego Wykonawcy lub mo2e je
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uzyskai za pomoca bezptatnych i og6lnodostqpnych baz danych, w szczeg6lno6ci rejestr6w
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno6ci

pomiot6w realizujqcychTadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z2Ot7 r., poz. 570).

11.10. W przypadfffirani. przez Wykonawcq dostqpnoSci wymaganych oSwiadczei lub

dokument6w w f<jrmie elektronicznej pod okre6lonymi adresami internetowymi

og6lnodostqpnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajqcy pobiera samodzielnie z tych baz

danych wskazanych przez Wykonawcq o6wiadczenia i dokumenty. Je2eli o6wiadczenia i

dokumenty, o kt6rych mowa powy2ej sQ sporzqdzone w jqzyku obcym Wykonawca

zobowiqzany jest do przedstawienia tlumaczenia na jqzyk polski.

11.11. W przypadku wskazania przez Wykonawcq wymaganych oSwiadczeri lub

dokument6w, kt6re znajdujq siq w posiadaniu Zamawiajqcego, w szczeg6lnoSci o6wiadczeri

lub dokument6w przechowywanych przez Zamawiajqcego zgodnie z art. 97 ust. l- u.P.z.P,

Zamawiajqcy w celu potwierdzenia okoliczno5ci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. L pkt 1 i 3
u.p.z.p. korzysta z posiadanych oSwiadczeri lub dokument6w, o ile sE one aktualne.

tL.Lz. Szczeg6lowa forma zlo2enia dokument6w lub o(wiadczeri, o kt6rych mowa w:

- Rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2OL6 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w,
jakich mo2e 2qdai Zamawiajqcy od Wykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia

(Dz. U. z2Ot6 r. poz. LL26l

- Rozporzqdzeniu Ministra Przedsiqbiorczoici i Technologii z dnia L6 paidziernika 201.8 r.

zmieniajqcego rozporzqdzenie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e lqdai Zamawiajqcy od

Wykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993).

skladane sE w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii

dokumentu lub o6wiadczenia po(wiadczonego za zgodno(i z oryginalem

L2, lnformacje o sposob:e porozumiewania sie Zamawiaiqcego z

Wykonawcami oraz przekazywanie o5wiadczeri lub dokument6w, a takie
wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania siq z Wykonawcami.

12.1. lnformacie o96lne

L2.t.L. W postqpowaniu o udzielenie zam6wienia komunikacja miqdzy Zamawiajqcym a

Wykonawcami odbywa siq przy u2yciu miniPortalu https://miniportal.uzp.sov.pll, ePUAPu

https://epuap.sov.pl/wps/porta[ oraz

sekretariat@mpk.swidnica.Pl

poczty elektronicznej e-mai!:

We wszelkiej korespondencji zwiqzanej z niniejszym postqpowaniem Zamawiajqcy i

Wykonawca posfugujq siq numerem TED lub lD postqpowania.

L2.L.2. Komunikacja miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcq odbywa siq zgodnie z:

- Rozporzqdzeniem Prezesa Rady Ministr6w z dnia 27 lipca 2OL7 r. w sprawie u2ycia 6rodk6w

komunikacji elektronicznej w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego oraz

udostqpnienia i przechowywania dokument6w elektronicznych (Dz. U' z2Ot7 r. poz. 1320),

- Rozporzqdzeniem Prezesa Rady Ministr6w z dnia L7 paidziernika 2018 r zmieniajqce

rozporzqdzenie w sprawie u2ycia Srodk6w komunikacji elektronicznej w postQpowaniu o
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udzielenie zam6wienia publicznego oraz udostqpnienia i przechowywania dokument6welektronicznych (Dz. U. z2Olg,, po.. 1991).

L2't'3' osobq upowa2nio nE przez Zamawiajqcego do kontaktowania siq z wykonawcami jestKierownik Dziaru Zasob6w Maiqtkowych - mgr in2. Mirostaw Jajko.
72'L'4' wykonawca zamierzajqcy wziqi udziat w postqpowaniu o udzielenie zam6wieniapublicznego' musi posiada6 konto na ePUAP. Wykonawca posiadajqcy konto na epuAp ma

l:il::,1r1#rmularzv: 
zloienia, zmianv, wvcofania ofert rub *niorr,, orr. formrtarz do

L2'7'5' wymagania techniczne i 
.organizacyjne wysytania i odbierania dokument6welektronicznych' elektronicznych kopii dokument6w i oiwiadczeri otaz informacjiprzekazywanych przy ich uzyciu zostaly opisane w Regulaminie korzystania z miniportaluoraz Regulaminie epUAp.

L2'L'6' Maksymatny rozmiar plik6w przesytanych za posrednictwem dedykowanych

lffffi';:t'do: 
zfozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi

L2'L'7' Za datq przekazania oferty, wniosk6w, zawiadomie6, dokument6w elektronicznych,oiwiadczefi lub elektronicznych kopii dokument6w lub oswiad czen oraz innych informacjiprzyjmujq siq datq ich przekazania na epUAp.

t2't'8' ldentyfikator postqpowania i klucz publiczny dla danego postQpowania sq dostqpnena Liicie wszystkich postqpowort no minipotalu .

t2.2.Zloienie oferty

t2'2'L' wykonawca sktada ofertg o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu zaposrednictwem Formutarza do zloienia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostqpnegona ePUAP i udostqpnionego r6wnie2 na miniPortalu. Krucz publiczny niezbqdny dozaszyfrowania ofert przez wykonawce jest dostqpny dla Wykonawc6w na miniportalu. Wformularzu oferty wykonawca jest zobowiqzany podai adres skrzynki EpuAp oraz adresemail, na kt6rym prowadzona bqdzie korespondencja zwiqzana z postqpowaniem.
L2'2'2' oferta musi byi sporzqdzona w jqzyku polskim z zachowaniem postaci etektroniczneiw szczeg6lnoici w formacie danych .doc, .docx, i podpisana kwalifikowanym podpisemelektronicznym. wszystkie wymagane zarqczniki r6wniei musze by6 podpisanekwalifikowanym podpisem elektronLznym. spos6b zto2enia oferty w tym zaszyfrowaniaoferty zostat opisany w Regulaminie korzystania z miniportal. ofertq nale2y zloiyc w,oryginale' Zamawiajqcy nie dopuszcza moiliwoici skanu oferty opatrzonej kwalifikowanympodpisem elektronicznym.

zomawiaiqcy dopuszczo, aby wszystkie zolqczniki oroz oferto byla sporzqdzono w formaciepdf i podpisone kwarifikowonym podpisem erektronicznym w yormocie pADEs.

L2'2'3' wszelkie informacje stanowiqce tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu ustawy zdnia L6 kwietnia 1993 r' o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kt6re wykonawca zastrzezejako tajemnicq przedsigbiorstwa, powinny zostai ztozone w osobnym pliku wraz zjednoczesnYm zaznaczeniem polecenia "zalqcznikstanowiqcy tajemnice przedsiqbiorstwa,, anastQpnie wraz z plikami stanowiqcymi jawnq czq6i skompresowane do jednego plikuarchiwum (Ztp).
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12.2.4- Do oferty nale2y dotqczyi JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a nastqpnie wraz z plikami stanowiqcymi ofertq skompresowai do
jednego pliku archiwum (Ztp).

L2.2.5. Wykonawca mo2e przed uptywem terminu do sktadania ofert zmienii lub wycofai
ofertq za po6rednictwem Formularza do zlo2enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostqpnego na ePUAP i udostqpnionych r6wnie2 na miniPortalu. Spos6b zmiany i wycofania
oferty zostat opisany w lnstrukcji u2ytkownika dostqpnej na miniportal.

L2.2.6. Wykonawca po uplywie terminu do sktadania ofert nie mo2e skutecznie dokonai
zmiany ani wycofa c zlo|onej oferty.

13. Wadium

13.1. Zamawiajqcy , zgodnie z art. 45 u.p.z.p., 2qda od Wykonawcy wniesienia wadium w
wysoko6ci 170 000,00 PLN (slownie: sto siedemdziesiqt tysiqcy zfotych 00/100).

L3.2. Wadium mo2e byi wnoszone wedlug Wykonawcy w jednej lub kilku formach
wymienionych w art. 43 ust. 6 u.p.z.p., tj. w;

L3.2.L. pieniqdzu

L3.2.2. porqczeniach bankowych lub porqczeniach sp6tdzielczej kasy oszczqdno$ciowo-
kredytowej, z tym 2e porqczenie kasy jest zawsze porqczeniem pieniq2nym

L3.2.3. gwa ra ncjach bankowych

L3.2.4. gwara ncjach u bezpieczen iowych

L3.2.5. porqczeniach udzielanych przez podmioty o kt6rych mowa w art. 6b ust 5 pkt
2ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiqbiorczoSci
(Dz. U. z2Ot4 r. poz. 1804 ora 22015 r. poz. 978i t24O).

13.3. Wadium wnoszone w pieniqdzu winno wptynqi na konto Zamawiajqcego przed
uptywem terminu skladania ofert. Wpfaty pieniq2nej nale2y dokonai przetewem na konto
Zamawiajqcego nr:

ING Bank Slqski, nr konta: 72 LOSO 1908 1OOO OO23 5108 7180

Na dowodzie wptaty wadium nalezy zamie(cii adnotacjq

,,Wadium w postqpowaniu przetartowym na dostawq ON w 2O2I- styczeri 2023 do
MPK,,Swidnica" Sp. z o.o."

13.4. Je2eli wadium zostato wniesione w pieniqdzu to wymagany jest oryginaf lub kserokopia
po6wiadczona za zgodno:ii z oryginatem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu
bankowego) zalqczona do oferty.

13.5. Je2eli wadium zostato wniesione w innej formie ni2 w pieniqdzu to nale2y zloiyi
dokument gwarancji/porqczenia w oryginale w formie elektronicznej za po:irednictwem
miniPortalu z zastrze2eniem, 2e dokument bqdzie podpisany kwalifikowanym podpisem
elektron icznym przez Gwa ra nta tj., wystawq gwa ra ncji/porqczen ia.

13.6. W przypadku sktadania przez WykonawcQ wadium w formie porqczenia lub gwarancji,
dokumenty te powinny byi sporzqdzone zgodnie z obowiqzujEcym prawem i zawierai co Inajmniej: 
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13'6'1' nazwe dajqcego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta porqczenia/gwarancji(Zamawiajqcego), porqczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib- Beneficjentemporqczenia/gwarancji (zamawiajQcym) jest Mieiskie przedsiqbiorstwo Komunikacyjne"Swidnica" sp' z o.o., ul. lniynierrk.6,58-1oo Swidnica - jako podmiot upowa2niony doprzeprowadzan ia przedm iotowego postqpowa n ia

L3'6'2' okreSlenie wierzytelnoici, kt6ra ma byi zabezpieczona porQczeniem/gwarancjq
13.6.3. kwotq wadium

13'5'4' termin wa2no6ci porqczenia/gwarancji - nie kr6tszy niz termin zwiqzania z ofertq.
13'5'5' zobowiqzanie porqczyciela/gwaranta do zaptacenia kwoty wadium bezwarunkowo napierwsze pisemne 2qdanie Zamawiaiqcego w sytuacji, jezeri wykonawca:
- w odpowiedzi na wezwanie o kt6rym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a u.p.z .p., z przyczvn re2qcychpo jego stronie, nie zlo|yt oswiadczeri lub dokument6w potwierdzajqcych okolicznosci, okt6rych mowa w art. 25 ust. 1, oiwiadczenia, o kt6rym mowa w art. 25a ust. 1 u.p.z.p.,petnomocnictw lub nie wyrazif zgody na poprawienie omytki, o kt6rej mowa w art.g7 ust. 2pkt 3 u'p'z'P', co spowodowalo brak mo2liwosci wybrania oferty zlo2onej przez wykonawcqjako najkorzystn iejszej,

- kt6rego oferta zostata wybrana,

- odm6wit podpisania umowy w sprawie zam6wienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie,

- nie wni6sl wymaganego zabezpieczenia nare2ytego wykonania umowy,
- zawarcie mowy w sprawie zam6wienia publicznego stato siq niemo2liwe z przyczyn
le2qcych po stronie Wykonawcy.

13'7' w przypadku sktadania przez wykonawcQ wadium w formie porqczenia lub gwarancji,
Zamawiajqcy nie uzna dokument6w, kt6re nie spelniajq wymaga6, o kt6rych mowa w pkt
13.6 S|WZ.

13'8' Zamawiajqcy zattzYma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach okre5lonych art.
46 u.p.z.p.

13'9. Zamawiajqcy odrzuci ofertq Wykonawcy, kt6ry nie wni6sl wadium lub wadium zostalo
wniesione w spos6b nieprawidtowy n podstawie art. g9 ust. r. pkt 7b u.p.z.p.

14. Termin zwiEzania z ofertq.

14'1' Wykonawca pozostaje zwiqzany zlo2onq ofertq przez 6o dni. Bieg terminu zwiqzania
ofertq rozpoczyna siq wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

14'2' Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego moze przedlu2yi termin
zwiqzania ofertq, z tym, 2e Zamawiajqcy mo2e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywenr
terminu zwiqzania ofertq, zwr6cii siq do wykonawc6w o wyra2enie zgody o przedlu2enie
tego terminu o oznaczony okres, nie dlu2szy jednak ni2 60 dni.

14'3' odmowa wyra2enia zgody, o kt6rej mowa w poprzednim pkt, nie powoduje utraty
wadium.
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L4.4. Przedlu2enie terminu zwiqzania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedlu2eniem okresu wa2no6ci wadium albo, je2eli nie jest to mo2liwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedluzony okres zwiqzania ofertq. Je2eli przedlu2enie terminu
zwiqzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiqzek
wniesienia nowego wadium lub jego przedtu2enia dotyczy jedynie Wykonawcy, kt6rego
oferta zostala wybrana jako n aj korzystn iejsza.

15. Opis sposobu przygotowania oferty.

15.1. Wykonawca mo2e zto2yi jednq ofertq w niniejszym postqpowaniu. Oferta,
oSwiadczenia oraz dokumenty, dla kt6rych Zamawiajqcy okre6lil wzory w formie zalqcznik6w
niniejszej SIWZ, winny byi sporzqdzone zgodnie z tymi wzorami co do tre6ci oraz zapisu
kolumn iwierszy.

L5.2. Wykonawca sklada ofertq za poSrednictwem Formularzo do zloienia, zmiany
wycofania oferty lub wniosku dostqpnego na ePUAP i udostqpnionego r6wnie2 na

miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl. Klucz publiczny niezbqdny do zaszyfrowania
oferty przez WykonawcQ jest dostqpny dla Wykonawc6w na miniPortalu. W formularzu
oferty Wykonawca jest zobowiqzany podai adres skrzynki ePAUAP, na kt6rym prowadzona
bqdzie korespondencja zwiqzana z postqpowaniem.

15.3. Oferta musi byi sporzqdzona w jqzyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w szczeg6lno6ci w formacie danych .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobQ/osoby uprawnionq/uprawnione pod rygorem niewa2noSci.
Spos6b zlo2enia oferty w tym zaszyfrowania oferty zostal opisany w Regulaminie korzystania
z miniPortalu. Ofertq nale2y zlo2yc w oryginale. Zamawiajqcy nie dopuszcza moiliwo6ci
zloienia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

15.4. Do oferty nale2y dotqczyi JEDZ Wykonawcy, Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o

udzielenie zam6wienia, podmiot6w na zasobach, kt6rych Wykonawca polega (je2eli dotyczy)
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nastqpnie
wrazz plikami stanowiacymi ofertq skompresowad do jednego pliku archiwum (ZlP)

15.5. Oferta i JEDZ muszQ byi podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
podmiot6w skladajqcych te dokumenty.

15.6. Wykonawca mo2e wykorzystai w dokumencie JEDZ zam6wienia nadal aktualne
informacje zawarte w innym dokumencie JEDZ zlo2onym w odrqbnym postqpowaniu o

udzielenie zam6wienia.

15.7. Petnomocnictwo- je2eli dotyczy - musi zostai zalqczone do oferty w oryginale lub kopii
po5wiadczonej za zgodno6i z oryginafem przez notariusza opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. W przypadku petnomocnictwa zlo2onego w innym jqzyku ni2 jqzyk

polski winno byi ono zto2one wrazz przysiqglym tlumaczeniem na jqzyk polski.

15.8. W przypadku skladania oferty przez Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o

udzielenie zam6wienia - petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc6w
wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia, ewentualnie umowq o wsp6idzialaniu, z

kt6rej bqdzie wynikai przedmiotowe pelnomocnictwo .Petnomocnik mo2e byi ustanowiony
do reprezentowania Wykonawc6w w postQpowaniu
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postepowaniu i zawarcia umowy. Pelnomocnictwo musi zostai opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

15.9. Poiwiadczenia za zgodno6i z oryginafem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na kt6rego zdolno6ciach lub sytuacji polega Wykonawca. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy
siq o udzielenie zam6wienia publicznego albo podwykonawca w zakresie dokument6w lub
o6wiadczef, kt6re ka2dego z nich dotyczq.

15.10. PoSwiadczenia za zgodno6i z oryginalem elektronicznej kopii dokumentu lub
o5wiadczenia, o kt6rych mowa w pkt 11..72 SIWZ nastqpuje przy u2yciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.

15.11. Je2eli oryginaf dokumentu lub o5wiadczenia, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p.,
lub inne dokumenty lub o5wiadczenia skfadane w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia,
nie zostaty sporzqdzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca mo2e sporzqdzii
i przekazai elektronicznq kopiq posiadanego dokumentu lub o6wiadczenia.

L5.L2. W przypadku przekazywania przez Wykonawcq elektronicznej kopii dokumentu lub
oiwiadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcq
albo odpowiednio przez podmiot, na kt6rego zdolnoSciach lub sytuacji polega Wykonawca
na zasadach okre6lonych w art.22a u.p.z.p., albo przez podwykonawcq jest r6wnoznaczne z
po6wiadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oiwiadczenia za zgodnoii z oryginalem.

15.13. W przypadku przekazywania przez Wykonawcq dokumentu elektronicznego w
formacie poddajqcym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajqcego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest r6wnoznaczne z po(wiadczeniem przez
Wykonawcq za zgodno6i z oryginalem wszystkich elektronicznych kopii dokument6w
zawartych w tym pliku, z wyjqtkiem kopii po6wiadczonych odpowiednio przez innego
Wykonawcq ubiegajqcego siq wsp6lnie z nim o udzielenie zam6wienia, przez podmiot, na
kt6rego zdolno5ciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcq.

15.14. Zamawiajqcy mo2e lqdai przedstawienia oryginalu lub notarialnie poSwiadczonej
kopii dokument6w lub oiwiadczefi, o kt6rych mowa w pkt 11.12.S1W2, wylqcznie wtedy, gdy
zlo2ona kopia jest nieczytelna lub budzi wqtpliwo(ci co do jej prawdziwo(ci.

15.15. Zamawiajqcy informu je, i2 zgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.z.p., nie ujawnia siq informacji
stanowiqcych tajemnicq przedsiqbiorstwa, w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, je2eli Wykonawca, nie p6iniej ni2 w terminie skladania ofert, w spos6b nie
budzqcy wqtpliwo5ci zastrzegl, 2e nie mogE byi one udostQpnione oraz wykazol, zalqczaj'qc
stosowne wyioinienio, i2 zostrze2one informacje stonowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa.
wykonawca nie mo2e zastrzec informacji o kt6rych mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p.

15.16. Wszelkie informacje stanowiqce tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumienia ustawy z

dnia 16 kwietnia L993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kt6re Wykonawca zastrze2e
jako tajemnice przedsiqbiorstwa, powinny zostai zlo2one w osobnym pliku wraz z

jednoczesnYm zaznaczeniem polecenia "Zaiqcznik stanowiqcy tajemnicq przedsiqbiorstwa" a

nastqpnie wraz z plikami stanowiqcymi jawnq czq6i skompresowane do jednego pliku t
archiwum (ZlP). I
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L5't7' Postqpowanie prowadzone jest w jqzyku polskim. oznacza to, 2e oferta, oswiadczenia
oraz kazdy dokument zlo2ony wraz z ofertq sporzqdzony w innym jqzyku ni2 jqzyk polski
winien byi zto2ony wtaz z tlumaczeniem na jqzyk polski.

15'18' wykonawca mo2e przed uptywem terminu do skladania ofert zmienii lub wycofai
ofertq za po(rednictwem Formularza do zto2enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostqpnego na ePUAP i udostqpnionych r6wnie2 na miniportalu. spos6b zmiany i wycofania
oferty zostal opisany w lnstrukcji uzytkownika dostqpnej na miniportal.
15'19' wykonawca po uplywie terminu do sktadania ofert nie mo2e skutecznie dokonai
zmiany ani wycofai zlo2onej oferty.

15'20' Dokumenty elektroniczne, oiwiadczenia lub elektroniczne kopie dokument6w lub
o(wiadczeri skladane sE przez wykonawcq za po6rednictwem Formulorza do komunikocjijako zalqczniki. Zamawiajqcy dopuszcza r6wnie2 mozliwoji sktadania dokument6w
elektronicznych, o(wiadczeri lub elektronicznych kopii dokument6w lub oswiad czefr za
pomocE poczty elektronicznej na wskazany w pkt 1,2.1,.L. SlwZ adres email. Spos6b
sporzqdzenia dokument6w elektronicznych, o6wiadcze6 lub elektronicznych kopii
dokument6w lub o6wiadczei musi byi zgodny z wymaganiami okredlonymi w
rozporzqdzeniu Prezesa Rady Ministr6w z dnia 27 czerwca201,7 r. w sprowie u\ycia Srodk1w
komunikocji elektronicznei w postqpowoniu o udzielenie zomowienio publicznego oraz
rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2oL6 r. w sprawie rodzojow dokumentow,
iokich moie iqdoi Zomawioiqcy od wykonowcy w postqpowaniu o udzielenie zomowienia.

L5'21. Jeieli Zamawiajqcy lub Wykonawca przekazujq oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przy uiyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, kaida ze
stron na iqdanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Korespondencja w postqpowaniu prowadzona jest w jqzyku polskim. oznacza to, 2e wszelka
korespondencja w jqzyku obcym winna byi zto2ona wrazztlumaczeniem na jqzyk polski.

75.22. W przypadku podmiot6w wsp6lnych wszelka korespondencja prowadzona bqd;rie
wylqczn ie z pelnomocnikiem.

15.23. Na oferte zloionq do dnio 73.07.2027 do oodz. 77:00 sklodaia sie nostepuioce
dokumentv:

15.23.1. Wypelniony Formularz Oferty (Zalqcznik nr 1 do SIWZ), sporzqdzony na podstawie
wzoru stanowiEcego Zalqcznik nr 1 do SIWZ, dokument JEDZ( Zalqcznik nr 1A do SIWZ)
zlozony przez wykonawcQ na warunkach okre6lonych w u.p.z.p. i niniejszej swlz.

L5.2?.2. Oiwiadczenie o przynaleino6ci lub braku przynaleinoSci do tej samej grupy
kapitalowej jest skladane w ciqgu 3 dni po opublikowaniu informacji z otwarcia ofert ale
r6wniei moie by6 zalqczone do oferty ( Zalqcznik nr 5 do slwz) skladanej w zakre6lonym
w ogloszeniu i SIWZ terminie.

15.23.3. Dow6d wniesienia wadium.

L5.23.4. Stosowne Pelnomocnictwo(a) wformie opisanej w pkt 18.1.9 SIWZ - w przypadku,
gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika bezpo:irednio z dokument6w (rejestry,
ewidencje).
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15'23'5' oiwiadczenie udzialu towar6w pochodzqcych z paristw cztonkowskich Zalqcznik nr 4
do SIWZ

15.23.6. wykaz wykonanych dostaw - zalqcznik nr 2 do stwZ + referencje

15.23.7, O6wiadczenie zgodnie zZalqcznikiem nr 6 do SIWZ

15.23.8. oswiadczenie zgodnie z zafqcznikiem nr 7 do srwZ

15'23'9' W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zamowienia,
dokument ustanawiajqcy Pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zam6wienia publicznego - w formie opisanej w pkt 15.g slwz.
15'23.10. Zalecane przez Zamawiajqcego jest zlo2enie w ofercie spisu tresci z
wyszczeg6lnieniem ilo:ici stron wchodzqcych w skfad oferty.

L5.23.L.2. lnformacje stanowiqce tajemnicq przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca mo2e zastrzec w ofercie, i2 Zamawiajqcy nie
bqdzie m69l ujawnii informacji stanowiqcych tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu
przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicq przedsiqbiorstwa rozumie siq nieujawnione do wiadomo6ci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiqbiorstwa lub inne informacje,
posiadajqce warto:ii gospodarczq, co do kt6rych przedsiqbiorca podjqt niezbqdne dzialania w
celu zachowania ich poufno:ici na podstawie art. 7L ust. 4 ustawy z dnia
L6 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.z2OO3r. Nr 153, poz. 1503 ze
zm.). Wykonawca nie mo2e zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p.

L5.24. Wykonawca mo2e przed uplywem terminu do sktadania ofert zmienii lub wycofai
oferty lub wniosku dostqpnego na eUPAP i udostqpnionych r6wnie2 na miniportalu. Spos6b
zmiany i wycofanie oferty zostal opisany w lnstrukcji u2ytkownika dostqpnej na miniportalu.

15.25. Wykonawca po uplywie terminu do skladania ofert nie mo2e skutecznie dokonai
zmiany ani wycofai zlo2onej oferty.

15. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

16.1. Wykonawca sktada ofertq za poSrednictwem Formularza do zloienia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostqpnego na ePUAP i udostqpnionego r6wnie2 na
miniPortalu. Klucz publiczny niezbqdny do zaszyfrowania ofert przez Wykonawcq jest
dostqpny dla wykonawc6w na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca jest
zobowiqzany podai adres skrzynki ePUAP, na kt6rym prowadzona bqdzie korespondencja
zwiqzana z postqpowaniem.

OFERTE NALEIY ZLOIYC:

do dnia 73 stycznio 2027r do godz. 77:00
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16.2. Zamawiajqcy
okre6lonym w pkt
odwolania.

niezwiocznie zawiadamia
16.1. SIWZ oraz zwraca

Wykonawcq o ztozeniu oferty po terminie
ofertq po uplywie terminu do wniesienia

16.3.

lnzynierskiej 6 w Swidnicy Sa_fOO, gubir,.t Prezesa Zarzqdu.

Pl w siedzibie Zamawiajqcego przy ul.

w dniu 73 stycznio 2021r o godz. Ll:15.
16.4. Otwarcie ofert nastqpi poprzez u2ycie aplikacji
miniPortalu i jest dokonywane poprzez odszyfrowanie
prywatnego.

do szyfrowania
i otwarcie ofert

ofert dostqpnej na
za pomocE klucza

16'5' zamawiajqcy niezwtocznie po otwarciu ofert zamieici na stronie internetowejMiejskiego przedsiqbiorstwa Komunikacyjnego ,,Swidnica,, Sp. z o.o.https://www.mpk.swidnica.pr w zakradce ',przetargi; inne informacje dotyczqce:
- kwoty, jakq zamie rza przeznaczy(, nasfinansowanie zamowienia;

- firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zroiyriofertq w terminie;

- ceny' terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platnosci zawartych wofertach - je2eli odpowiednio informacje te dotyczq przedmiotowego post*powania oudzielenie zam6wienia publicznego.

17. Opis sposobu obticzenia ceny oraz kryteria oceny ofert
17'1' wykonawca okreili ostatecznq cenq netto , brutto i podatek vAT 1-go m3 oreju napqdowegowymienionego w pkt. 4 niniejszej specyfikacji loco stacja paliw MpK w temperaturze 15e C orazumie(cijq w formularzu oferty (zolqcznik nr L), uwzglqjnialqc upust/marzq w stosunku do cenyproducenta ogloszonej na stronie internetowej www.orlen.pl na dzieri 22.12.2020.

77'2'zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo(i zamowienia paliwa arktycznego, o takim samymupuScie jaki zostanie zaproponowany dla oN (strona internetowa www.orlen.pl na dzien 20.1,2.201,9).17'3' Cena za 1-m3 oleju napqdowego powinna byi podana cyfrowo islownie w pLN zwyodrqbnieniem podatku VAT tj.
cena za I m3 oreju napqdowego w temp. 15. c = cena netto + vAT = cena brutto17'4' Podana cena powinna byi cenq roco stacja pariw MpK ,,swidnica,, sp. z o.o.17'5' OkreSrenie wag kryterium wyboru oferty dra dostawy oreju napqdowego:

17.6. Spos6b oceny ofert:
Cena - max 1"00 pkt,

f /,"

Kryterium
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Oferta z najni2sza cenE otrzyma 100 pkt. Ka2dej nastqpnej ofercie przyznaje siq ilo6i punkt6w
proporcjonalnie mniejsza stosujqc wz6r:

C = Cena najniisza/Cena oferty badanej x 100

Tak obliczone punkty mno2y siq przez wagq danego kryterium.
Za najkorzystniejszq ofertq zostanie uznana oferta z najwiqkszq liczba punkt6w.

17.7.Zamawiajqcy udzielizam6wienia temu Wykonawcy, kt6ry przedstawi najni2sza cenQ za

realizacjq zam6wienia, a tym samym jego ofert otrzyma najwiqkszq iloSi punkt6w.

17.8. Je2eli Zamawiajqcy nie mo2e dokonai wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglqdu na to, 2e

zostaly zlo2one oferty o takiej samej cenie(otrzymaly takq samq ilo6i punk6w), Zamawiajqcy wezwie
Wykonawc6w, kt6rzy zlo2ylite oferty, do zlo2enia w terminie okre(lonym przezZamawiajqcego ofert
dodatkowych.

17.9. Wykonawcy sktadajq oferty dodatkowe, nie mogq zaoferowai cen wy2szych ni2 zaoferowane w
zlo2onych ofertach.

18. Oferta z railEco niskq cene

18.1. Zamawiajqcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera raiqco niskq cenq w stosunku do

przedmiotu zam6wienia, zwr6ci siq w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w
okre6lonym terminie wyja6nieri dotyczqcych element6w oferty majqcych wplyw na wysokoSi

ceny.

t8.2. Zamawi aj qcy od rzuci ofe rtq :

a) Wykonawcy, kt6ry nie zto2y wyja6nieri lub

b) je2eli dokonana ocena wyjaSnieri wraz ze zto2onymi dowodami potwierdza, 2e oferta

zawiera ra2qco niskq cenq lub koszt w stosunku do przedmiotu zam6wienia.

19. Uzupelnienie dokument6w

19.1. Je2eli wykonawca nie zlo2yl o6wiadczenia, o kt6rym mowa w art. 25a ust. 1 u.p,z.p.,

o5wiadczef lub dokument6w potwierdzajqcych okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. L

u.p.z.p., lub innych dokument6w niezbqdnych do przeprowadzenia postqpowania,

o(wiadczenia lub dokumenty sq niekompletne, zawierajq btedy lub budzq wskazane przez

zamawiajqcego wqtpliwoSci, zamawiajqcy wzywa do ich zlo2enia, uzupetnienia lub

poprawienia lub do udzielania wyja6nief w terminie przez siebie wskazanym, chyba 2e mimo

ich zlo2enia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyja6nieri oferta wykonawcy

podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa2nienie postqpowania. Je2eli Wykonawca

nie zlo2yl wymaganych petnomocnictw albo zlo2yt wadliwe petnomocnictwa, zamawiajqcy

wzywa do ich zlo2enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 2e mimo ich zlo2enia oferta

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa2nienie postqpowania.
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19.2. Stosownie do tre6ci art. 26 ust. 4 u.p.z.p., Zamawiajqcy wezwie tak2e, w wyznaczonym
przez siebie terminie, do zto2enia wyja5nief dotyczqcych o(wiadczeri lub dokument6w, o
kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p.

19.3. Przy przekazywaniu wezwania do uzupelnienia lub zto2enia wyja5nieri obowiqzujq
zasady porozumiewania siQ Zamawiajqcego i Wykonawcy okre6lone dla niniejszego
postqpowania.

20. Tryb oceny ofert

20.1. Wyja5nienia tre5ciofert i poprawianie oczywistych omytek.

ZO.L.L W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy mo2e 2qdai od Wykonawc6w wyjainieri
dotyczqcych treSci zto2onych ofert, stosownie do przepisu 87 ust. 1 u.p.z.p.. Niedopuszczalne
jest prowadzenie miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcq negocjacji dotyczqcych zlo2onej
oferty, z zastrze2eniem treici nastqpnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
tre6ci.

20.L.2. Zamawiajqcy poprawi w ofercie:

20.1.2.L. oczywiste omytki pisarskie ( to takie omylki, kt6re sq widoczne na pierwszy rzut
oka, bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek wyjaSnieri np. widoczna mylna pisownia
wyrazu, ewidentny btqd gramatyczny czy tez niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego
czqSci ). Oczywiste omytki pisarskie mogE wystqpowad w treici wyra2onej za pomocE sl6w, a
nie innych znak6w graficznych bqdqcych czqSciq opracowanego w formie rysunkowej szkicu,
planu lub schematu. Nieprawidtowo podana w ofercie liczba jednostek miar nie podlega
sprostowaniu jako oczywista omylka pisarska.

2O.L.2.2. oczywiste omytki rachunkowe z uwzglqdnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek. Omytkq mo2na uznai za oczywistE, gdy nie budzi ona wqtpliwo5ci,
jest widoczna na pierwszy rzut oka, tzn. niezamierzony blqd rachunkowy popelniony przez
Wykonawcq, kt6ry polega na uzyskaniu nieprawidtowego wyniku dzialania arytmetycznego a

w szczeg6lno5ci btqdne zsumowanie lub odjqcie poszczeg6lnych pozycji. Poprawianie
oczywistych omytek rachunkowych zwiqzanych z obliczeniem podatku od towar6w i ustug
(VAT) oraz zsumowaniem kwoty podatku i ceny netto jest mo2liwe w6wczas, gdy sE

konsekwencjq rachunkowq dokonanych obliczeri, oczywiScie pod warunkiem, 2e przyjqto
prawidlowq stawkq (VAT),

2O.t.2.3. inne omytki polegajqce na niezgodnoSci oferty z SIWZ, nie powodujqce istotnych
zmian w treici oferty i co do zasady nie wplywajq na spos6b spetnienia Swiadczenia, spos6b
wykonania zam6wienia publicznego. Omylki te mogE byi poprawiane w6wczas, gdy
czynno6i ta mo2e byi wykonana przez Zamawiajqcego samodzielnie, bez udzialu
Wykonawcy.

20.1.3. Zamawiajqcy niezwlocznie zawiadamia Wykonawcq, kt6rego oferta zostata
poprawiona, o dokonanych poprawkach, a je6li Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania
zawiadomienia poinformuje Zamawiajqcego, 2e nie zgadza siq na poprawienie niezgodnoSci
oferty ze specyfi k acjq, Zamawiaj qcy od rz u ci ofertq.
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21. Wykluczenie wykonawcy

zL.L. Zamawiajqcy wykluczy Wykonawc6w z postepowania
zam6wienia stosownie do tre5ci art.24 ust. L u.p.z.p.

2L.2. ofertq wykonawcy wykruczonego uznaje siq za odrzuconq.

22. Odrzucenie oferty

o udzielenie niniejszego

23.l.7amawiaiqcy odrzuci ofertq w przypadkach okreslonych w art. g9 ust. 1 u.p.z.p. .

23. wyb6r oferty izawiadomienie o wyniku postqpowania

23.L. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiajqcy stosowal bqdzie
wylqcznie zasady i kryteria okreslone w u.p.z.p. i niniejszej slwz.

2?.2. w trakcie prowadzenia postqpowania o udzielenie zam6wienia Zamawiajqcy sporzqdza
pisemny protok6t postqpowania o udzielenie zam6wienia.

2?.2.t- oferty, opinie bieglych, o6wiadczenia informacja z zebrania wszystkich Wykonawc6w
w celu wyjaSnienia wqtpliwo6ci dotyczqcych tre5ci SIWZ, zawiadomienia, wnioski, inne
dokumenty sktadane przez Zamawiajqcego i Wykonawc6w oraz umowa w sprawie
zam6wienia publicznego stanowiq zalqczniki do protokotu.

23.2.2. Protok6l wraz z zalqcznikami jest jawny. Zalqczniki do protokolu udostqpnia siq po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewa2nieniu postepowa nia, z tym 2e
oferty sq jawne od chwili ich otwarcia.

23.3. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta zostanie uznana za
naj korzystn iejszq.

23.4- Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadomi
Wykonawc6w, kt6rzy zlo2yli oferty, o:

23.4.t. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazwQ (firmq) albo imiq i nazwisko,
siedzibq albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano oraz
uzasadnienie jej wyboru, a tak2e nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce
zamieszkania i adresy Wykonawc6w, kt5rzy zlo2yli oferty a tak2e punktacjq przyznanE
ofertom w ka2dym kryterium oceny ofert i lqcznq punktacjq,

23.4.2. Wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, podajqc uzasadnienie faktyczne i

prawne,

23.4.3. Wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni z postqpowania o udzielenie zam6wienia,
podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne,

23.4.4. terminie, okre5lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po kt6rego uplywie umowa w
sprawie zam6wienia publicznego moze byi zawarta.
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23.5. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zamie:ici informacje o
kt6rych mowa w pkt 25.4., r6wnie2 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostqpnym w swojej siedzibie.

24. lnformacja o formalno6ciach , jakie powinny zosta6 dopelnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego

24.1. Umowq z Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana Zamawiajqcy zawrue, z

zastrze2eniem art. 183 u.p.z.p. w terminie nie kr6tszym ni2 10 dni od dnia przeslania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy u2yciu Srodk6w komunikacji
elektronicznej, albo 1.5 dni- je2eli zostato przestane w inny spos6b.

24.2.Zamawiajqcy mo2e zawrzec umowQ w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem
terminu, o kt6rym mowa powy2ej, je2eli w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia zostala
zlo2ona tylko jedna oferta.

24.3. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminie w siedzibie
Zamawiajqcego lub w miejscu wskazanym przez Zamawiajqcego.

24.4. Je2eli Wykonawca, kt6rego oferta zostata wybrana, uchyla siq od zawarcia umowy w
sprawie zam6wienia lub nie wni6st wymaganego zabezpieczenia nale2ytego wykonania
umowy, Zamawiajqcy mo2e wybrai ofertq najkorzystniejszq spo6r6d pozostaiych ofert, bez

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba 2e zachodzq przeslanki, o kt6rych mowa w art.
93 ust. 1 u.p.z.p.

24.5. Projekt umowy stanowiZalqcznik nr 3 do SIWZ.

25. Tabezpieczenie na I eiytego wykona nia u mowy.

Zamawiajqcy nie Zqda od Wykonawcy zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy.

26. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przyslugujqcych wykonawcy w
toku postepowania o udzielenie zam6wienia.

26.l.Srodki ochrony prawnej przystugujq wykonawcy, a tak2e innemu podmiotowi je2eli ma

lub mial interes w uzyskaniu danego zam6wienia oraz poni6sl lub mo2e ponieii szkodq w

wyniku naruszenia przez zamawiajqcego przepis6w niniejszej ustawy.

26.2. Odwolanie.

26.2.L. Odwolanie przysluguje wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynnoSci

zamawiajqcego podjqtej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia lub zaniechania

czynno6ci, do kt6rej zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie u.p.z.p'
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26.2.2. Odwolanie powinno wskazywai czynno6i lub zaniechanie czynno6ci zamawiajqcego,
kt6rej zarzuca siQ niezgodno5i z przepisami u.p.z.p, zawierad zwiqzle przedstawienie
zarzut6w, okreilai 2qdanie oraz wskazywai okoliczno6ci faktyczne i prawne uzasadniajqce
wniesienie odwotania.

26.2.3. Odwotanie wnosi siq do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu lub r6wnowa2nego Srodka, spetniajqcego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

26.2.4. Odwolanie wnosi siq w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynnoSci
zamawiajqcego stanowiqcej podstawq jego wniesienia- je2eli zostaty przestane w spos6b
okre6lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni- je2eli zostaly przestane w
inny spos6b.

26.2.5. Odwotanie wobec tre6ci ogloszenia o zam6wieniu, a tak2e wobec postanowief
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, wnosi siq w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogtoszenia w Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia na stronie internetowej.

26.2.6. Odwolanie wobec czynno:ici innych ni2 okreilone w pkt 2t.2.4. i 2L.2.5. wnosi siq w
terminie 10 dni od dnia, w kt6rym powziqto lub przy zachowaniu nale2ytej staranno6ci
mo2na bylo powziqi wiadomo5i o okoliczno:(ciach stanowiqcych podstawq jego wniesienia.

26.3. Skarga do sqdu,

26.3.L. Na orzeczenie Krajowej lzby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postqpowania

odwolawczego przysluguje skarga do sqdu.

26.3.2. Skargq wnosi siq do sqdu okrqgowego wla5ciwego dla siedziby albo miejsca

zamieszkania zamawiajqcego.

26.3.3. Skargq wnosi siq za po6rednictwem Prezesa Krajowellzby Odwofawczej wterminie 7

dni od dnia dorqczenia orzeczenia Krajowej izby Odwotawczej, przesylajqc jednocze(nie jej

odpis przeciwnikowi skargi. Zto2enie skargi w plac6wce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada2Ot2 r.- Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 22017 r. poz.

1481)jest r6wnoznaczne z jej wniesieniem.

26.3.4. Skarga powinna czynii zadoii wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego

oraz zawie rai oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzut6w, zwiqzle ich

uzasadnienie, wskazanie dowod6w, a tak2e wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianq

orzeczenia w caloSci lub w czq6ci.

26.3.5. W postqpowaniu toczqcym siq na skutek wniesienia skargi nie mo2na rozszerzyc

zqdania odwotania ani wystqpowai z nowymi 2qdaniami.
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27. Opis czq6ci zam6wienia, jeieli zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert
czqSciowych.

Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czq6ciowych.

28. Uniewainienie postqpowania
28.L. Zamawiajqcy uniewa2ni postqpowanie o udzielenie zam6wienia w sytuacjach
okre5lonych w art. 93 ust. L u.p.z.p.

28.2. o uniewa2nieniu postqpowania o udzielenie zam6wienia Zamawiajqcy zawiadomi,
podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne, r6wnocze5nie wszystkich Wykonawc6w, kt6rzy:

28.2.L. ubiegali siq o udzielenie zam6wienia - w przypadku uniewa2nienia postqpowania
przed uplywem terminu sktadania ofert,

28.2.2. zlo2yli oferty - w przypadku uniewa2nienia postqpowania po uptywie terminu
skladania ofert

29. Rlauzula informacyjna z art. Lg a L4 RODO.

29-1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 og6lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2017 r. (rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 20!6/679 w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy gSl46lWE)
uprzejmie informujemy, 2e:

29.t.L. Administratorem danych osobowych jest Prezes MPK "Swidnica" Sp. z o.o. z siedzibq
w Swidnicy przy ul. ln2ynierskiej 6, 58-100 Swidnica, tel. +48 74 85 j"-81-OO, fax: +4814
660-45-90, e-m a il :sekreta riat@ m pk. swid n ica. p I

29.L.2. lnspektorem ochrony danych w MPK "Swidnica" Sp. z o.o. jest Pawet Bojarski, tel.
+48 7 1. 3 47-87 - 47, e-m a i I : p. boja rs ki @ boj a rski. n et. p I

29.1.3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udzialu w postqpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego. Og6lnq podstawq do przetwarzania danych stanowi
art. 6 ust. l- lit. c og6lnego rozporzqdzenia. Szczeg6towe cele przetwarzania danych zostaty
wskazane w nastqpujqcych przepisach:

29.!.3.L. ustawa z dnia29 stycznia 2OO4 r. - prawo zam6wieri publicznych (Dz, U. z ZOLT r.
poz. 1579 ze zm.)

29.L.4. Dane osobowe mogA by6 udostqpniane innym podmiotom, uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie obowiqzujqcych przepis6w prawa, a ponadto odbiorcom danych w
rozumieniu przepis6w o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom Swiadczqcym ustugi
pocztowe, kurierskie, uslugi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Wykonawcom
biorqcym udziai w postqpowaniach o udzielenie zam6wienia publicznego. Dane osobowe
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mogE byi r6wniez przekazywane do padstw trzecich, na podstawie poszczeg6lnych regulacjiprawnych, w tym um6w miqdzynarodowych.

29.1.5. Dane osobowe bqdq przetwarzane, tym
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
r., poz.2L7 ze zm.)

przechowywane zgodnie z przepisami
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z2OIg

29'L'6' w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepis6w prawa,
posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostqpu do tre6ci swoich danych , na podstawie art. 15 og6lneg o rozporzEdzenia;

b)sprostowania danych , na podstawie art. 16 o96rnego rozporzqdzenia.

29'L'7' Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - prezesa Urzqdu
ochrony Danych osobowych, 8dy uzna PanifPan, i2 przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

29'1'8' Gdy podanie danych osobowych wynika z przepis6w prawa, jest pani/pan
zobowiqzana(y) do ich podania. Konsekwencjq niepodania danych osobowych bqdzie brak
mo2liwoSci zawarcia umowy o udzierenie zam6wienia publicznego.

29'1.9. Dane nie bqdq przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, w tym r6wnie2 w formie
profilowania.

29'2. Wykonawca wypelniajqc obowiqzki w tym postepowaniu informacyjne wynikajqce z
art. 13 lub art. L4 RODO wzglqdem os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe
bezpo5rednio lub po5rednio pozyskal w celu ubiegania siq o udzielenie zam6wienia
publicznego w tym postqpowaniu sklada stosowne o6wiadczenie zawarte w Formutarzu
ofertowym (Zalqcznik nr 1do S!WZ).

30. Aukcja elektroniczna

Zamawiaiqcy n ie przewid uje przeprowadzen ia au kcji elektron icznej.

31. WykazzalEcznak6w do niniejszej SIWZ

l.p. Oznaczenie Zalqcznika Nazwa Zalqcznika

L Zatqcznik Nr L Wzor Formularza Oferty
2 Talqcznik Nr 14 lgtglllylqglgski Doku m ent Zam6wieri (J EDZ)
3. Zalqcznik Nr LA4 lnstrukcja wypeiniania (JEDZ)
4 Zatqcznik Nr 2 Wzor wykazu wykonanvch dostaw
5 Zalqcznik Nr 3 Projekt Umowy
6 Zalqcznik Nr 4 O5wiadczenie % udzialu towar6w pochodzqcych z paristw

czfonkowskich
7 Zalqcznik nr 5 oswiadczenie o przynale2noSci lub braku przynale2nosci do tej

samej grupy kapitatowej
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Zalqcznik Nr 6

Zatqcznik Nr 7

o.wiadczenie' 2e wykonawca posiada irodki finansowe rubzdolno(i kredytowq w wysoko.ci co najmniej _ 1 O0O OOO,0O p[N(slownie zlotych: jeden milion zero grosry pfN)

Oiwiadczenie, 2e Wykonawca jest ubezpieczony ododpowiedzialnoici cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoscizwiqzanej z przedmiotem zam6wienia

Lil;,"u ''' ioo ooo,oo pLN (srownie:;i#ffi,:X#::,'J';:rlj;

wskazane powyiej zarqczniki wykonawca wypernia stosownie
Zamawiajqcy dopuszcza zmiany wielkosci p6l zatqcznik6w
wynikaiqce ze zroienia oferty wsp6rnej. wprowadzone zmiany
zatqcznik6w.

do tre6ci niniejszej S|WZ.

oraz odmiany wyraz6w

nie mogq zmienia6 trejci

U
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