Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu
Świętokrzyskim
ul. Sienkiewicza 91
27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski

Tel. 41 266 12 00
www.wodociagi.ostrowiec.
net.pl
biuro@ostrowiec.net.pl
godziny urzędowania:
w dni robocze - 7.00 15.00

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

23 ZPs/2021

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim działając zgodnie
z „Regulaminem udzielania zamówień w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Św.” (określanym dalej Regulaminem) (dostępny
na stronie internetowej www.wodociagi.ostrowiec.net.pl) zaprasza do udziału w przetargu
nieograniczonym na udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 428 000 EURO na realizacje zamówienia (dostawę) pod nazwą:

„Dostawa oleju napędowego w ilości do 140 000 litrów dla potrzeb MWiK Spółki
z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
[CPV 09.13.41.00-8 ]

Zatwierdzam: dnia 23.11.2021 r.

1. ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Sienkiewicza 91
27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski
telefon: (41) 266 12 00, e-mail: biuro.mwik@ostrowiec.net.pl
REGON: 290513358, NIP: 661-00-00-438
adres strony internetowej: www.wodociagi.ostrowiec.net.pl
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie oznaczone jest znakiem: 23 ZPs/2021
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane
oznaczenie.
3. TRYB POSTĘPOWANIA
Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 428 000 EURO na dostawę.
4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest przewidziane do sfinansowana ze środków własnych Zamawiającego.
5. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA
5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa – oleju napędowego typu EKODISEL
w ilości co najmniej 110 000 litrów a maksymalnie 140 000 litrów.
Zakres przedmiotu zamówienia: dostawa paliwa – oleju napędowego loco Zamawiającego
– Ostrowiec Świętokrzyski ul. Długa 14 do naziemnej stacji paliw typu ZPD-5N o pojemności
5 000 litrów. Dostawa stanowi zaopatrzenie w olej napędowy typu EKODISEL dla Miejskich
Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. Olej
napędowy ma spełniać wymogi jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680 z późniejszymi zmianami) w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz wymogi określone w Polskiej Normie PN-EN
590.Kontrola jakości dostarczanego paliwa będzie się odbywać zgodnie z Polską Normą PN-ISO
3170.Dostawa paliwa odbywać się będzie w ramach potrzeb, po wcześniejszym ustaleniu
telefonicznym ilości zamówionego paliwa, nie dłużej niż 2 dni robocze od zgłoszenia.
5.2. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): [CPV 09.13.41.00-8 ]
5.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5.4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
5.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5.6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne dostawy cząstkowe stanowić będzie iloczyn ilości
paliwa w temperaturze referencyjnej 15 C0 w danej dostawie oraz ceny jednostkowej oleju
napędowego EKODIESEL z dnia dostawy, zamieszczonej na stronie internetowej PKN ORLEN,
pomniejszony o określony w ofercie rabat.
Ilość faktycznie dostarczonego oleju napędowego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego,
wyrażonych w zamówieniach cząstkowych, a Dostawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie
jedynie za zrealizowane dostawy - zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik Nr 7 do
SWIZ).
5.7. W przypadku odmiennych zapisów obowiązuje następujące pierwszeństwo dokumentów:
a) Umowa wraz z procedurą pobierania próbek,
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Instrukcja dla wykonawców.

6.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy realizować w terminie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2023 roku.
7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
7.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną
koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu paliwami ciekłymi t.j.: olejem napędowym.
7.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający odstępuje od opisu szczegółów warunku.
7.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
a) zdolności technicznej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie lub wykonuje co najmniej jedną dostawę oleju
napędowego. Wielkość dostawy w stosunku rocznym powinna wynosić co najmniej
30 000 litrów.
Obowiązkiem Wykonawcy jest także wykazać się dowodami, że dostawa ta została wykonana lub
jest wykonywana należycie.
b) zdolności zawodowej:
Zamawiający odstępuje od opisu szczegółów warunku.
7.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,
o których mowa w punkcie 7.2 Wykonawcy muszą spełnić łącznie.
7.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
8. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w Rozdziale VII § 8 ust. 17
regulaminu:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.
U. z 2020 roku poz. 1444 z późn. zm. z dnia 25 sierpnia 2020 roku) lub art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1133 z dnia 29

czerwca 2020 roku),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane
dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału
w postępowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.
U. z 2020 roku poz.358 z dnia 05.03.2020 roku),
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 roku
poz. 1076 z dnia 22.06.2020 roku), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 roku
poz.814 z dnia 07.05.2020 r.), lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku

upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U.
z 2020 roku poz. 814 z dnia 07.05.2020 r.)
2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę zawartą z Zamawiającym.
8.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione w Rozdziale
VII § 8 ust. 20 regulaminu,
8.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ,
b) spełnia warunku udziału w postępowaniu – oświadczenie Wykonawcy potwierdzające
spełnienie wymagań, określonych w Rozdziale VII § 8 ust. 3 regulaminu - sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ,
9.2.Wykonawca, w terminie 2 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Rozdziale VII § 8 ust. 17
pkt 12 regulaminu (załącznik Nr 4). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9.3.Zamawiający, zgodnie z rozdziałem VII § 13 ust. 18 regulaminu, dokona w pierwszej
kolejności oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
9.4.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
9.5. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
1)
a)

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku określonego w pkt. 9.1 b)
SIWZ Wykonawca złoży:
wykaz wykonanych we wskazanym okresie dostaw określonych w punkcie 7.2.3 a) SIWZ,
z podaniem ich rodzaju, wartości brutto oraz daty wykonania, nazwy Zamawiającego na
rzecz, którego dostawy te zostały wykonane, sporządzone według wzoru stanowiącego
załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ oraz z załączeniem dowodu, określającego, czy
dostawy te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie),
b) decyzję udzielającą koncesji na obrót paliwami,

2)

W celu potwierdzenia
w postępowaniu:

braku

podstaw

do

wykluczenia

Wykonawcy

z

udziału

a)

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);

9.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których polega wykonawca, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
9.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawidłowości.
9.8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale VII § 8 ust. 25 regulaminu,
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 570).
10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W § 8 REGULAMINU
10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia np.
wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.
10.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w § 8 ust.
17 pkt 2-11 i ust. 18 regulaminu.
10.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami.
10.5.Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VII § 8 ust. 4 regulaminu ,
zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu
wymienionego w pkt. 9.5.2.a) SIWZ.
10.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w Rozdziale VII § 8 ust. 4 regulaminu, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które
określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA).

SIĘ

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których
mowa w Rozdziale VII § 8 ust. 17 i 18 regulaminu, natomiast spełnianie warunków
udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2. SIWZ.
11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w pkt. 9.1.a), 9.1.b) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o
przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w
pkt. 9.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców.
11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni
zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których
mowa w pkt 9.5., przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.5.1.a), b), c), d) składa
odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach
opisanych w pkt 7.2 SIWZ.
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.5.2.a) składa każdy z nich.
11.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są
zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę,
zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
a) określenie celu gospodarczego,
b)określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu
pozostałych przy realizacji ww. zamówienia,
c) oznaczenie czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie
obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,
d) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
12. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
12.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. –
Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1041 z dnia 15.06.2020 r.), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

(t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 344 z dnia 03.03.2020 roku), z uwzględnieniem wymogów
dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 12.3. – 12.6.SIWZ.
Zamawiający wyznacza następujący skład komisji przetargowej, która odpowiada za
prowadzenie postępowania:
- w zakresie procedury przetargowej osoby:
Dariusz Gawroński, e-mail: zamowienia.publiczne.mwik@ostrowiec.net.pl
Justyna Rdzanek, e-mail: zamowienia.publiczne.mwik@ostrowiec.net.pl
Justyna Borkowska-Korpikiewicz, e-mail: zamowienia.publiczne.mwik@ostrowiec.net.pl
Ilona Chachuła, e-mail: zamowienia.publiczne.mwik@ostrowiec.net.pl
- w zakresie merytorycznym:
Tomasz Pastuszka, e-mail: zamowienia.publiczne.mwik@ostrowiec.net.pl
12.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane drogą elektroniczną
uważa się za wniesione w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata w taki sposób, że
mógł się z nimi zapoznać przed upływem terminu.
12.4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami.
12.5. Oświadczenia, i dokumenty, o których mowa w punkcie 9.1 SIWZ należy złożyć
w oryginale.
12.6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. SIWZ należy złożyć w formie analogicznej jak
w pkt 12.5. SIWZ, tj. w oryginale.
12.7. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 12.5 SIWZ, należy
złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej, podpisane
odpowiednio własnoręcznym podpisem.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką
osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
12.8. Za oryginał, o którym mowa powyżej w pkt 12.5. - 12.7. SIWZ, uważa się oświadczenie
lub dokument złożone w formie pisemnej, podpisane odpowiednio własnoręcznym
podpisem.
12.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
12.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
13.

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 91
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
e-mail: biuro.mwik@ostrowiec.net.pl

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres
wskazany w pkt. 13.1 IDW w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania
wyjaśnień.
13.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, chyba że prośba o wyjaśnienie treści
specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania
ofert. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania
oraz
zamieści
na
stronie
internetowej
Zamawiającego
www.wodociagi.ostrowiec.net.pl.
13.3.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie
podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

13.4.

Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmian treści SIWZ jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu
składania ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz
zamieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja.

14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” – Załącznik Nr 1 do SIWZ,
Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 9.1a), 9.1b), Załącznik
Nr 2, 3 do SIWZ,
2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. SIWZ, w przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 6 do SIWZ),

14.6.

14.7.

14.8.
14.9.

14.10.

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,
4) Stosowne pełnomocnictwo(a) wystawione w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie dla osoby (osób) podpisującej ofertę oraz poświadczającej kopie dokumentów
za zgodność z oryginałem - w przypadku, gdy upoważnienie do tych czynności nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę,
w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści
oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.

14.11. Zamawiający informuje, iż nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący
wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając
stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14.12. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 91
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski oraz opisane:
OFERTA na:
„Dostawa oleju napędowego w ilości do 140 000 litrów dla potrzeb MWiK
Spółki z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Nr sprawy: 23 ZPs/2021
Nie otwierać przed dniem 30.11.2021 roku godz. 11:15.
14.13. Wymagania określone w pkt 14.10. - 14.12 SIWZ nie stanowią o treści oferty i ich
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały
Wykonawcę.
14.14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
15.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

15.1.

Wykonawca w Formularzu Ofertowym określi cenę oferty brutto – cena oferty brutto
musi zawierać wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z warunkami umowy, opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ ,
szczególnie zawartym w formularzach pn. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w pkt. 5
SIWZ jak również w udzielanych wyjaśnieniach do SIWZ, jej ewentualnych zmianach
czy modyfikacjach.
Cena oferty winna być podana w PLN. Cena musi być: podana i wyliczona
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy
końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje
się cenę wyrażoną słownie.
Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności Umowy i nie
będzie podlegała zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach Umowy.
Wszystkie informacje finansowe należy podać w polskich złotych.
Wszystkie ewentualne błędy ujawnione w SIWZ Wykonawca winien zgłosić
Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

15.2.

15.4.
15.5.
15.6.
15.7.

16.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

17.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

17.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Wodociągii Kanalizacja
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Sienkiewicza 91, 27- 400 Ostrowiec
Świętokrzyski, sekretariat w terminie do 30.11.2021 r., do godz. 11:00.
17.2. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 30.11.2021 r., o godz. 11:15 w siedzibie
wskazanej w ust. 1, w pok. 12.
17.3. Otwarcie ofert jest jawne.
17.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
17.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
17.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
17.7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
17.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
18.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

18.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą.
18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
19.

KRYTERIA WYBORU
ZAMÓWIENIA

I

SPOSÓB

OCENY

OFERT

ORAZ

UDZIELENIE

19.1

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena jednostkowa brutto (C) – 90 %
b) Termin cząstkowej dostawy (T) – 10 %

19.1.1.Opis kryterium „Cena jednostkowa brutto”
Kryterium „Cena jednostkowa brutto” będzie rozpatrywane na podstawie jednostkowej
ceny ofertowej brutto przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem
wartości wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 3.1 Formularza Oferty. W celu obliczenia
ilości punktów w tym kryterium, Zamawiający będzie ustalał jednostkową cenę netto w
sposób następujący: cena hurtowa z dnia otwarcia ofert 1 litra oleju napędowego
EKODIESEL zamieszczona na stronie internetowej PKN ORLEN +/- wartość podana w
pkt 3.1 formularza oferty wykonawcy. Cena jednostkowa brutto zostanie ustalona
poprzez doliczenie do ceny jednostkowej netto podatku VAT zgodnie z obowiązującą
stawką.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 punktów. Przyznane punkty zostaną
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów w kryterium „Cena oferty brutto” (C) zostanie obliczona według
następującego wzoru:
C=

gdzie:

C min
Co

x 90 pkt

C min – cena (cena jednostkowa brutto) oferty najtańszej
C o – cena (cena jednostkowa brutto) oferty ocenianej

19.1.2. Opis kryterium „Termin cząstkowej dostawy” będzie rozpatrywane na podstawie
informacji podanej przez Wykonawcę w pkt. 3.2 Formularza „Oferta”.
Przyznanie liczby punktów T każdej złożonej i nieodrzuconej ofercie zostanie dokonane
na podstawie tabeli:
Termin dostawy cząstkowej, liczony od
dnia złożenia zamówienia przez
Zamawiającego, podany w ofercie [dni
robocze]
Liczba punktów

6

4

2

0

5

10

Oferowany przez Wykonawcę termin cząstkowych dostaw nie może być dłuższy niż 6
dni roboczych. W przypadku zaoferowania terminu dostawy powyżej 6 dni roboczych,
oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ i odrzucona.
Minimalny termin dostawy cząstkowej za jaki Zamawiający będzie przyznawał punkty w
kryterium „Termin cząstkowej dostawy”, wynosi 2 dni robocze. W przypadku
zaoferowania przez Wykonawcę krótszego terminu dostawy niż 2 dni robocze,
Zamawiający przyzna takiej ofercie liczbę punktów jak za termin dostawy – 2 dni
robocze.
W przypadku nie podania w ofercie informacji na temat terminu dostawy cząstkowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy cząstkowej
wynoszący 6 dni i odpowiednio obliczy punktacje w tym kryterium.
19.1.3 Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę
punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+T
Gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty brutto”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin cząstkowej dostawy”
19.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
19.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w
Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze
wzorem określonym w pkt. 19.1.3.
19.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium terminu cząstkowej
dostawy, Zamawiający spośród nich wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
19.5.

Ilekroć w ustawie jest mowa o cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art.
3 ust. 1pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i
usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830);W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług
oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru
(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

19.6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

19.7.

W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie
jest zobowiązany do uiszczania podatku od towarów i usług VAT lub ceł na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i który w druku „Oferty ostatecznej” poda cenę z zerową
stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny
ofertowej podatek VAT lub cło.

20.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

20.1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani
dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę zawierającą w swej
treści co najmniej następujące postanowienia:
a)
b)
c)

d)

określenie celu gospodarczego,
określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu
pozostałych przy realizacji zamówienia,
oznaczenie czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizujących
zamówienie obejmującego min okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz
gwarancji i rękojmi,
zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

20.2.

Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z jej treścią wg wzoru umowy określonego
w Załączniku Nr 7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają
negocjacjom.
20.3. Osoby do kontaktów w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia: Tomasz Pastuszka
21.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.

22.

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

22.1. Zamawiający unieważni przetarg w przypadkach gdy:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) w przypadkach, o których mowa w Rozdziale VII § 13 ust. 32 regulaminu, zostały
złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
wcześniej przewidzieć,
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.
22.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający informuje
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
23.

WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

23.1.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie pisemnie,
faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną Wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia.
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

23.2.

23.3.

Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. pkt. 23.2 ppkt 1 i 4, na
stronie internetowej.

23.4.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia po przekazaniu Wykonawcom
zawiadomienia o wyborze oferty, w terminie nie krótszym niż dwa dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. W
przypadku gdy w przetargu
nieograniczonym złożono tylko jedną ofertę, umowę można zawrzeć przed upływem
w/w terminu.
23.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert.

23.6.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani
dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę zawierającą
w swej treści co najmniej następujące postanowienia o których mowa wust.11.6 SIWZ.

24.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCYW TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania nie przysługuje
prawo do odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

25.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Sienkiewicza 91 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyskitelefon: (41) 266 12 00;
e-mail: biuro.mwik@ostrowiec.net.pl
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp.
z o.o. możliwy jest pod numerem telefonu nr 505 032 399 lub adresem email:
iodrodo.mwik@ostrowiec.net.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę oleju napędowego w ilości do 140 000 litrów dla potrzeb MWiK
Spółki z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim” post. znak 23 ZPs/2021,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.

**

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
26.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznik Nr 1: Formularz oferty,
Załącznik Nr 2: Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia
z postępowania,
Załącznik Nr 3: Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału
w postępowaniu,

Załącznik Nr 4: Informacja o przynależności do grupy kapitałowej,
Załącznik Nr 5: Wykaz wykonanych dostaw,
Załącznik Nr 6: Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
Załącznik Nr 7: Wzór umowy.

