
                                 S P E C Y F I KA C J A
I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A
                                   Znak sprawy: ZP - 05/2019/DM

                                  do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

                          „  SUKCESYWNE  DOSTAWY  PALIW  DLA
              MIEJSKIEGO  ZAKŁADU  KOMUNIKACJI  SPÓŁKA  Z O.O. 
                                             W  CHOJNICACH”

                               W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

prowadzonego na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – tekst 
jednolity (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wyżej wymienionej 
ustawy

                      

Zamawiający:
Miejski Zakład Komunikacji Spółka  z o.o.
ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice 
tel:  (+48) 52 397 65 11
fax: (+48) 52 397 35 66
e-mail: mzkchojnice@op.pl
strona internetowa: www.mzkchojnice.pl

                                                       Chojnice, wrzesień 2019r

                                                                                                                              Zatwierdził

http://www.mzk.chojnice.pl/
mailto:mzkchojnice@op.pl


Rozdział I – Nazwa i adres Zmawiającego

Miejski Zakład Komunikacji Spółka  z o.o. 
ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice 

NIP: 555-000-64-76
REGON: 091627194
KRS:  0000159987

tel:  (+48) 52 397 65 11
fax: (+48) 52 397 35 66

e-mail: mzkchojnice@op.pl
strona internetowa: www.mzkchojnice.pl

Rozdział II – Tryb udzielenia zamówienia

1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest w trybie przetargu  
      nieograniczonego o wartości szacunkowej wyższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty  
      określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 
      zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą” lub PZP.

2.   Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji 
      Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

3.   W sprawach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień 
      Publicznych, aktów wykonawczych do Ustawy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.   Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

      a)  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii    
           Europejskiej;
      b)  Strona internetowa Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach –  
           www.mzkchojnice.pl
      c)  Tablica ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w  Chojnicach.

Rozdział III – Przedmiot zamówienia

1.  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy  wraz z transportem, niżej wymienionych paliw:

     a) Oleju napędowego w ilości szacunkowej  –  4 000 000 litrów ( 4 000 m3);

     b) Benzyny bezołowiowej Pb-95  w ilości szacunkowej – 1 200 000 litrów ( 1 200 m3);

     c) Benzyny bezołowiowej Pb-98  w ilości szacunkowej – 80 000 litrów ( 80 m3 )

2.  Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

      a)  09134220-5 – paliwo do silników Diesla (EN 590) – olej napędowy;  

      b)  09132100-4 – benzyny bezołowiowe.

3.   Zamawiający zastrzega sobie, w zależności od jego potrzeb, prawo polegające na zmniejszeniu lub  
      zwiększeniu ilości zamawianego w niniejszym postępowaniu oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 
      Pb 95 oraz benzyny bezołowiowej Pb 98 o 20% (plus/minus) w stosunku do ilości szacunkowych paliwa 
      określonych w pkt.1. Wykonawcy w takim przypadku nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem
      Zamawiającego, a przede wszystkim roszczenie o zapłatę za niezamówione paliwo. 
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4.   Wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia.
      1). Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe aktualnie obowiązujących Polskich Norm:
           a) PN-EN 590+A1: 2017-06/Ap1  - dla oleju napędowego;
           b) PN-EN 228+A1:2017-06/Ap1 – dla benzyny bezołowiowej.
      2). Paliwa, tzn. zarówno olej napędowy jak i benzyna bezołowiowa PB 95 oraz benzyna bezołowiowa  
           PB 98 muszą spełniać wymagania jakościowe, określone  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 
           dnia 9 października  2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., 
           poz. 1680). Parametry techniczne i chemiczne nie mogą być gorsze niż określone w załącznikach do  
           przywołanego rozporządzenia. Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań dotyczących  
           paliw, Wykonawca załączy do oferty „pełną charakterystykę” właściwości fizyko-chemicznych oleju  
           napędowego, benzyny bezołowiowej PB 95 oraz benzyny bezołowiowej PB 98.

           Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawcę olej napędowy był odpowiedni do pory 
           roku i panujących warunków temperaturowych.
           „Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku rozbieżności pomiędzy normą a  
           rozporządzeniem, stosuje się przepisy rozporządzenia”

      3). Do każdej dostawy paliwa należy dostarczyć aktualny atest jakościowy od producenta paliwa  
          wykonany przez akredytowane laboratorium, dotyczący dostarczonej partii. Atest musi: 
          a)  zawierać dane charakteryzujące dostarczone paliwa;
          b)  być zaopatrzony w datę wykonania badania;
           c)   być wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed dostawą.
      4).  Wykonawca zobowiązany jest:
            a)  wskazać producenta paliw, od którego będzie nabywał paliwo celem odsprzedaży Zamawiającemu
                 poprzez złożenie na tę okoliczność stosownego oświadczenia, a jeżeli Wykonawca jest 
                 równocześnie producentem paliwa – składa oświadczenie, iż jest producentem paliwa i że paliwo 
                 dostarczane Zamawiającemu pochodzi z własnej produkcji, oświadczenie na wyżej wymienione  
                 okoliczności zawarte jest w formularzu ofertowym;
             b)  złożyć oświadczenie, iż oferowane paliwo jest wytworzone zgodnie z wymaganymi przez 
                  Zamawiającego normami i transportowane jest zgodnie z wymaganiami przepisów 
                  szczegółowych o transporcie materiałów niebezpiecznych, określonych w umowie ADR – 
                  oświadczenie na tę okoliczność zawarte jest w formularzu ofertowym;  
      5).  Wykonawca obejmie dostawy do Zamawiającego firmowym systemem nadzoru jakościowego 
            umożliwiającym identyfikację ewentualnych nieprawidłowości w procesie magazynowania,  
            załadunku i transportu paliwa. Oświadczenie na tę okoliczność jest zawarte w formularzu ofertowym.

 Rozdział IV – Termin wykonania zamówienia i warunki dostawy

1.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia począwszy od  
     dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2021 roku. Umowa zostanie zawarta na okres dwóch lat.

2.  Dostawy zamówionego paliwa odbywać się będą sukcesywnie, w postaci pojedynczych transportów 
     cysternami samochodowymi Wykonawcy z oplombowanymi wlewami i wylewami i spełniającymi 
     wymagania określone w ustawie z dnia 28.10.2002r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 
     199 z 2002r. Poz.1671 ze zm.) Dostawy wykonane transportem Wykonawcy i na koszt i ryzyko 
     Wykonawcy, będą kierowane do stacji paliw Zamawiającego w Chojnicach przy ulicy Angowickiej 53.

3.   Warunki dostawy dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach.
       1). Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres 24 miesięcy, w oparciu o jednorazowe  
            zamówienia składane e-mailem lub faksem. Zamówienia będą składane w dni robocze do godz. 11:00
       2). Termin dostawy oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb-95 oraz benzyny bezołowiowej Pb-98
            w zamówieniu będzie określony z jednodniowym wyprzedzeniem. Dostawy będą realizowane nie 
            później niż w godzinach 6:00 – 12:00 w dniu następnym po złożeniu zamówienia.
       3). Wykonawca powiadomi telefonicznie Zamawiającego o przewidywanej godzinie dostawy.
       4).  Minimalna wielkość jednorazowego zamówienia:
            - oleju napędowego – 10 m3

            - benzyny bezołowiowej Pb-95 – 4 m3

            - benzyny bezołowiowej Pb-98 – 3 m3       



       5) Częstotliwość dostaw:             

          - oleju napędowego – maksymalnie 3 razy w tygodniu,
          - benzyny bezołowiowej Pb-95 – maksymalnie 2 razy w tygodniu,
          - benzyny bezołowiowej Pb-98 – maksymalnie 2 razy w miesiącu.  

4.   Warunki odbioru paliwa:
      1). Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli jakości dostarczonego paliwa poprzez
           wykonanie, na koszt i po uprzednim zawiadomieniu Dostawcy, badań w niezależnym laboratorium 
           akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Pobieranie próbek dostarczonego paliwa do 
           badań będzie następować zgodnie z PN-EN ISO 3170.
      2). Dowodem dostawy PB 95, PB 98 i ON będzie dokument WZ wystawiony przez Wykonawcę i 
           podpisany bez uwag, przez pracownika Zamawiającego, uczestniczącego w odbiorze dostawy paliwa.
      3). Pomiar ilości przyjmowanego paliwa będzie odbywał się na legalizowanych zbiornikach  na stacji   
           paliw w Chojnicach przy ulicy Angowickiej 53. Zbiorniki posiadają wymagane prawem cechy oraz  
           terminy legalizacyjne i spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21  
           listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 
           płynnych, rurociągi przemysłowe dalekosiężne służące do transportu ropy i produktów naftowych i 
           ich usytuowanie (Dz.U. z 2014r. poz. 1853 z późn zm.).
           
          Urządzenia pomiarowe Zamawiającego spełniają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
          22 stycznia 2008r. w sprawie wymogów jakimi powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz  
          szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej 
          tych przyrządów pomiarowych, zmienionego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 
          2013r. (Dz. U. 2013, poz. 906 ze zm.).
          Ilość produktu będąca podstawą wzajemnych rozliczeń będzie wynikała z protokołu dostawy paliwa 
          sporządzonego na stacji Paliw Zamawiającego i podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego 
          (przyjmującego paliwo) oraz przedstawiciela Wykonawcy (kierowcę cysterny). Zamawiający będzie 
          dokonywał pomiarów dostarczonego produktu w swojej bazie. Różnice pomiędzy ilością określoną  w 
          dokumencie WZ a ilością przyjętą wskazaną przez system pomiarowy Zamawiającego (objętość 
          dostawy), będą zapisane w protokole dostawy. W protokole zostanie podana ilość produktu odniesiona
          do temperatury referencyjnej +15  0  C wskazana przez legalizowany system pomiarowy Zamawiającego 
           jako dostawa netto. Taka ilość (dostawa netto) będzie zamieszczana na fakturze.

      4). Cena jednostkowa za jeden m3 paliwa zostanie ustalona poprzez odniesienie się do ceny  
           hurtowej PKN ORLEN publikowanej na stronie internetowej www.orlen.pl według danych na 
           dzień wykonania dostawy (tankowania), z uwzględnieniem stałego upustu oferowanego przez  
           Wykonawcę. Jeżeli w dacie dostawy (tankowania), na wymienionej stronie internetowej nie będzie  
           publikowana cena hurtowa określonego paliwa, należy przyjąć cenę hurtową tego paliwa publikowaną
           na stronie internetowej w ostatnim dniu przed datą dostawy (tankowania). Cena jednostkowa za jeden 
           m3 paliwa powinna zostać podana ( w razie konieczności zaokrąglona) do dwóch miejsc po przecinku.
      5). Termin płatności za wykonaną usługę – 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT za  dostawę 
           cząstkową.
      6). Zamawiający posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa 
           Urzędu Regulacji Energetyki. Zamawiający nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą.
      7). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
      8). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
      9). Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
    
Rozdział V – Warunki udziału w postępowaniu

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
     1).  Nie podlegają wykluczeniu;
     2).  Spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone przez Zamawiającego w niniejszej
           SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

2.  Przesłanki wykluczenia z postępowania:
     Z zastrzeżeniem przepisów art. 133 ust. 4 PZP, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o 
     których mowa w art. 24 ust. 1 PZP.
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3.  Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

      1). w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
           Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną na dzień 
           składania ofert koncesję na obrót paliwami ciekłymi, która obejmuje swoim zakresem olej napędowy, 
           benzynę bezołowiową PB 95 i benzynę bezołowiową PB 98, potwierdzającą, że Wykonawca jest 
           wpisany do rejestru przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami 
           prowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
           miejsce zamieszkania. 
      2).  w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
            warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
           a)  wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
                związanej z przedmiotem zamówienia. Wymagana suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być 
                mniejsza niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych);
           b)  posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 2 000 000,00 zł  (słownie: 
                dwa miliony złotych).
      3). w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
           warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca  wykaże, że posiada:
           a) niezbędne doświadczenie, tj., jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed 
               upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym  
               okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje dostawy   
               paliw odpowiadające swoim zakresem i rodzajem przedmiotowi zamówienia w ilościach:

              * oleju napędowego w ilości  4 000 m3, tj. 4 000 000 litrów,

              * benzyny bezołowiowej Pb-95  w ilości 1 200 m3, tj. 1 200 000 litrów,

              * benzyny bezołowiowej Pb-98  w ilości  80 m3 , tj. 80 000 litrów,
     
            o parametrach określonych w Polskich Normach:

            PN-EN 590+A1: 2017-06/Ap1  - dla oleju napędowego;

            PN-EN 228+A1:2017-06/Ap1 – dla benzyny bezołowiowej.

          b) niezbędny potencjał techniczny, tj.:

          Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje taborem  
          samochodowym (cysterny samochodowe min. 2 szt.) zgodnie z wymaganiami ustawy o transporcie  
          drogowym i ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych wyposażonym w końcówki wlewowe z  
          zalegalizowanym „odmierzaczem” w jednostkach miary – litr. Dostawy realizowane muszą być 
          specjalistycznymi autocysternami zaopatrzonymi w posiadające ważne cechy legalizacyjne urządzenia
          wydawcze – pompy oraz drukarki – wskazujące dokładną ilość wydanego paliwa w temperaturze 
          referencyjnej + 150C (powinny także posiadać świadectwa legalizacyjne wydane przez Urząd Miar i 
          Wag).

4.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia/nie
     spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, których wykaz został  
     wymieniony w Rozdziale VII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż 
     Wykonawca powyższe warunki spełnił. 

5.  Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego

     1)  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 
           zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
           innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
     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 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
           mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.



     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 art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 PZP.
     4)  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada  
           solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
           Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
           zasobów nie ponosi winy.
     5)  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na 
          którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
          warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
          Zamawiający żąda , aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
          a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
          b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
             techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa powyżej.
 6.  Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
      1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
      2) W przypadku o którym mowa w pkt 1,Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
           w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
           sprawie zamówienia publicznego.
      3)  Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana, Zamawiający
           będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej  
           współpracę tych Wykonawców.
      4)  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
            a) każdy pojedynczy warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony przynajmniej przez 
                jednego Wykonawcę,
            b) każdy z Wykonawców musi oddzielnie wskazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Rozdział VI – Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 PZP

Zamawiający informuje, że poza przypadkami określonymi w Rozdziale art. 24 ust. 1 Ustawy wykluczy z 
postępowania Wykonawcę:

      1)  wobec którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
           restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
           zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo 
           restrukturyzacyjne (Dz. U z 2016r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z 
           wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym  
           postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia przez wierzycieli przez likwidację 
           majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację majątku upadłego w trybie art. 366 ust. 1 ustawy 
           z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017r. 
           Poz 791);
      2)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w  
           szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie  
           wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą  
           stosownych środków dowodowych;
      3)  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
           stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z Zamawiającym, o którym
           mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
      4)  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom  
           pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę  
           aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 złotych;
      5)  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika w spółce jawnej 
           lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowa-akcyjnej lub  
           prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 4;
      6)  wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z
           przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
           jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 złotych;



      7) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
          społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
          dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca  
          dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne  
          wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

Rozdział VII – Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
                          postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie toczy się z zastosowaniem art. 24a PZP.
    W związku z powyższym Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie będzie badał, czy 
    Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
    warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego
    Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ). Informacje zawarte w powyższym 
    oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
    oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządza się zgodnie z formularzem określonym w
    Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. (Dz. Urz. UE nr L3 z dnia 
    6 stycznia 2016) ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 
    zamówienia. Wzór oświadczenia własnego JEDZ stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający 
    udostępni na swojej stronie internetowej www.mzkchojnice.pl wersję edytowaną JEDZ. Ponadto 
    Zamawiający zaleca korzystanie z aktualnej instrukcji wypełniania JEDZ dostępnej na stronie  
    internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich braku
    podstaw do wykluczenia, w zakresie jakim powołuje się ich zasoby, w celu wykazania spełniania 
    warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów, odrębnie dla każdego 
    podmiotu, zawierający informacje wymagane w Części II: „Informacje dotyczące Wykonawcy” sekcja A i 
    B oraz Części III: „Podstawy wykluczenia”, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
    O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których Wykonawca polega, Zamawiający wymaga, 
    aby Wykonawca dołączył dla każdego z tych podmiotów także informacje zawarte w Części IV JEDZ 
    „ Kryteria kwalifikacji”

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z tych
    Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
    podstaw  do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków 
    udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
   
6. Więcej informacji dotyczących sposobów porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, w tym
    składania JEDZ znajduje się w Rozdziale VIII – Informacja o sposobie porozumiewania się  
    Zamawiającego z Wykonawcami.

7. Na podstawie art. 24 ust. 11 PZP, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni, od dnia zamieszczenia
    na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazać 
    Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
    o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
    przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
    postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
    oceniona, do złożenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 10 dni, 
    aktualnych na dzień złożenia oferty oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
    udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.  

http://www.mzkchojnice.pl/


9. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca, o którym mowa w
    pkt 8 złoży następujące dokumenty i oświadczenia dot.:
    1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
        przepisów – tj. aktualną na dzień składania ofert koncesję na obrót paliwami ciekłymi, która obejmuje 
        swoim zakresem zamawiane w niniejszym postępowaniu olej napędowy oraz benzynę bezołowiową 
        PB 95 i benzynę bezołowiową PB 98;
    2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy tj.:
        a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
            zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wymagana suma 
            gwarancyjna ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2 000 000,00 zł ( słownie: dwa miliony 
            złotych);
        b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
            posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w kwocie nie mniejszej 
            niż 2 000 000,00 zł ( słownie: dwa miliony złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc  
            przed upływem terminu składania ofert; 
    3) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
        a) wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 
            okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 
            działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie dostaw paliw odpowiadających 
            swoim zakresem i rodzajem przedmiotowi zamówienia w ilościach:

              * oleju napędowego w ilości  4 000 m3, tj. 4 000 000 litrów,

              * benzyny bezołowiowej Pb-95  w ilości 1 200 m3, tj. 1 200 000 litrów,

              * benzyny bezołowiowej Pb-98  w ilości  80 m3 , tj. 80 000 litrów,

             o parametrach jakościowych określonych w Polskich Normach: PN-EN 590+A1: 2017-06/Ap1  - dla
             oleju napędowego oraz PN-EN 228+A1:2017-06/Ap1 – dla benzyny bezołowiowej, wraz z 
             podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
             wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały lub są wykonywane 
             należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
             przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
             okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
             charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – złoży oświadczenie 
             Wykonawcy.
             W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
             dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
             ofert.
             W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie  
             były lub nadal są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów  
             określających czy dostawy zostały lub są wykonywane należycie.
             Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.
        b) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego 
            wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami na okoliczności wskazane w  
            Rozdziale V pkt 3 ppkt 3b SIWZ tj.: 
            * pojazdów do transportu paliw,
            Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ.

10.Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca, o którym mowa w pkt 8 złoży 
     następujące dokumenty i oświadczenia:
    1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 PZP
         oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym w Rozdziale VI pkt 4 i 5
         SIWZ wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
    2) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
        z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
        lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
        organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;



    3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
         Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
         ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdza, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
         odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
         właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
    4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli  
         odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
         wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy;
    5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
        decyzji administracyjnej  o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
        społeczne lub zdrowotne – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów  
        potwierdzających dokonanie tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub  
        zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – oświadczenie na tą okoliczność 
        znajduje się w formularzu ofertowym;     
    6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
         ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie na tą okoliczność znajduje się w formularzu  
         ofertowym;
    7) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenia  
        na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w Rozdziale VI pkt 4 i 5 SIWZ - 
        oświadczenie na tą okoliczność znajduje się w formularzu ofertowym;
    8) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o
         naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub   
         przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w Rozdziale VI pkt 6 SIWZ - 
         oświadczenie na tą okoliczność znajduje się w formularzu ofertowym;   
    9) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w 
        ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716) - 
        oświadczenie na tą okoliczność znajduje się w formularzu ofertowym;      
   10) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
          w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z  
         oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
         prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – złożenie oświadczenia ma charakter  
         warunkowy i zależy od istnienia powiązań z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym
         postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ  

11.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
     zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 10:
    1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
        równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w  
        którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
        dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5  
        pkt 5 i 6 PZP - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  
    2) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
        miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:  
        a)  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, 
             że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi
             odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
             lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
             organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  
        b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
             przed upływem terminu składania ofert;

12.Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
     osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 11, zastępuje się je  
     dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
     uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone 
     przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu  
     zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania  
    Wykonawcy lub zamieszkania tej osoby.



13.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 
     zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
     miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
     dotyczących tego dokumentu.

14.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej 
     miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, o którym  
     mowa w pkt 11 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 PZP. Jeżeli w  
     kraju w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
     dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby, złożonym przed 
     notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
     gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

15.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 
     zwrócić się do właściwych organów sądowych kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
     dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

16.W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
     określonych w art. 22a PZP, 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 żąda dokumentów, które 
     określają w szczególności:
     1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
     2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia 
         publicznego,
     3) zakres i udział innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego.

17.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
     zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 10 ppkt 1-9. 

18.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 
     pkt 9-11, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
     bezpłatnych danych, Zamawiający samodzielnie pobiera z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
     oświadczenia lub dokumenty.

19.W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 9-11,  
     które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
     przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, Zamawiający w celu  
     potwierdzenia  okoliczności, o których mowa w art.25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, korzysta z posiadanych  
     oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

20.Oświadczenia o których mowa w niniejszym Rozdziale dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na  
     których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz 
     dotyczące podwykonawcy składane są w oryginale.

21.Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 20 składane są w oryginale lub kopii 
     poświadczonej za zgodność z oryginałem.

22.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego 
     zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
     zamówienia publicznego lub podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

23.Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub formie elektronicznej.

24.Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o 
     których mowa w niniejszym Rozdziale innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
     dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.



25.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

26.W przypadku o którym mowa w pkt 18 Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia 
     tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
     Zamawiającego dokumentów.

Rozdział VIII – Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
                           przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do 
                           porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
    się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
    pocztowe 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, 
    z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.

2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Dariusz Sawicki
    e-mail: mzkchojnice@op.pl

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
    pośrednictwem faksu lub 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. 

4. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ
    należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
    Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających  
    potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego 
    kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają 
    okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ 
    składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

5. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta
    elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 
    niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
    rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

6. JEDZ należy przesłać na adres e-mail: mzkchojnice@op.pl
    1) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: pdf, doc, .docx, 
        .rtf,.xps, .odt.
    2) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub  
         innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie  
         dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
    3) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca 
        podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 
        kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis 
        elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – 
        o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
    4) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem  
        dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez 
        oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać 
        z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub  
        komercyjnych. 
    5) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w formie 
         pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego 
         dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub 
         procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.  
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    6) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 
         elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł
         do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy  
         wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo  
         dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty ZP-05/2019/DM i  
         nazwa wykonawcy. 
    7) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
    8) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera 
         pocztowego Zamawiającego.
    9) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
        elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie  
        art. 26 ust. 3 ustawy PZP; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 

7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
    1) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
         którym upływa połowa terminu składania ofert, tj. dnia,  Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 
         nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
    2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania 
        wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy PZP, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
        Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
    3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

Rozdział IX – Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępujący do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia  wnoszą wadium w wysokości
    200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania 
    ofert. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego wskazany w 
    pkt 4 niniejszego rozdziału przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pozostałych formach 
    należy dołączyć do oferty w oryginale.

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
    1) pieniądzu (w walucie złoty polski)
    2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie 
         kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
    3) gwarancjach bankowych;
    4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
    5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
        9 listopada 2000r . o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r.  
        poz. 359 i 2260 oraz z 2017r. Poz. 1089).

3. Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna 
    spełniać – co najmniej następujące warunki: 
    1) ustalić beneficjenta gwarancji tj. jego nazwę i adres;
    2) określać kwotę gwarantowaną w złotych;
    3) określać termin ważności gwarancji (termin ważności gwarancji nie może być, krótszy niż termin 
        związania Wykonawcy ofertą złożoną w postępowaniu);
    4) określać przedmiot gwarancji, nazwę i numer zamówienia wynikający ze Specyfikacji Istotnych   
         Warunków Zamówienia oraz tytuł (np. Wadium);   
    5) być gwarancją samoistną, nieodwoływalną i bezwarunkową, płatną na każde żądanie.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek bankowy Miejskiego 
    Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach prowadzony przez BANK  MILLENNIUM S.A. 
    Nr 10 1160 2202 0000 0000 60881219 z dopiskiem WADIUM – Przetarg nieograniczony na sukcesywne  
    dostawy paliw dla MZK Chojnice.



5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest podać nr rachunku bankowego, na który 
    Zamawiający ma zwrócić wadium. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z 
    umowy  rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia  
    tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez  
    Wykonawcę. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
    którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie złożył dokumentów
    lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do 
    tej samej grupy kapitałowej o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do 
    grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co 
    spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszą.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
    najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
    wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7.   

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
    niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu przez Wykonawcę 
    zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
    1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
    2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
    3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
        stronie Wykonawcy.

Rozdział X – Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
    wraz z upływem terminu na składanie ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
    tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
    zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 
    dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa zgody, o której mowa pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem terminu
    ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
    związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
    najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
    Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział XI – Opis sposobu przygotowania ofert

1. Na ofertę składają się:
    1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik Nr 1) wraz z arkuszem kalkulacyjnym (załącznik Nr 1a);
    2) pełne charakterystyki oferowanych paliw – pod pojęciem „pełnej charakterystyki” właściwości fizyko-  
        chemicznych oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej PB95 i benzyny bezołowiowej PB 98, 
        Zamawiający rozumie informację, których zakres będzie co najmniej równy  zakresowi informacji 
        wymienionemu w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 
        wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680).
    3) dowód wniesienia wadium, w przypadku, gdy Wykonawca wniósł je w innej niż pieniężna formie. 



    4) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisywana przez pełnomocnika.

2. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do
    reprezentacji Wykonawcy. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i zszyte w jeden 
    pakiet opatrzony spisem. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz 
    z tłumaczeniami na język polski.

3. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w ofercie winny być zaparafowane przez osobę/y
    upoważnione do reprezentowania wykonawcy oraz opatrzone datą naniesienia zmian.
 
4. Zamawiający zaleca korzystanie z wzorów formularzy przygotowanych przez Zamawiającego. 
    Wykonawcy mogą korzystać z wzorów przygotowanych przez siebie pod warunkiem, że wzory te pod 
    względem treści odpowiadają wzorom przygotowanym przez Zamawiającego.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na
    Zamawiającego oraz posiadać następujące oznaczenie:

                             SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW DLA 
      MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W CHOJNICACH 
                              – NIE OTWIERAĆ PRZED 08.11.2019R GODZ. 9:00

 
6. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca
    składając zmienioną ofertę musi dla zmienionej oferty wypełnić wszystkie wymogi, jakie Zamawiający 
    określił w niniejszej SIWZ oraz dodatkowo na zewnętrzną kopertę zmienionej oferty opatrzyć napisem 
    „ZMIANA”.

7. Oferty złożone po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu
    przewidzianego do wniesienia odwołania.

8. Koperty oznaczona „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.Wszelkie koszty udziału wykonawcy w postępowaniu, w tym koszty przygotowania i złożenia oferty  
     ponosi wykonawca. 

11.Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 PZP, jeżeli:
    1) jest niezgodna z ustawą;
    2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP;
    3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
        konkurencji;
    4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
    5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
    6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
    7) Wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o 
        której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP;
    8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 PZP, na przedłużenie terminu związania 
        ofertą;
    9) wadium nie zostało wniesione albo zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
  10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym 
        bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług 
        wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 
        kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401), a tego bezpieczeństwa lub 
        interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
  11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12.Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.



13.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 
    dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 2003.153.1503 z dnia 1 września 
    2003 r., ze zm.), jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być 
    one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

14.Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.

15.Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez 
     Wykonawcę w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) 
     oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający  
     uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez 
     zastrzeżeń.

16.Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
     zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i zgodnie z uchwałą Sądu 
     Najwyższego z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) będzie skutkować ich odtajnieniem.

Rozdział XII – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Miejski Zakład Komunikacji Spółka z  o.o. w 
    Chojnicach przy ulicy Angowickiej 53, pokój sekretariatu (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia
    08.11.2019 roku do godziny 08:30.

2. Oferta złożona po tym terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

3. Oferty przesłane pocztą/kurierem będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem dostarczenia ich w 
    terminie i na miejsce wskazane w pkt. 1.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w  
    Chojnicach przy ulicy Angowickiej 53 w świetlicy (I piętro) dnia 08.11.2019 roku o godzinie 09:00.

Rozdział XIII – Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Ceny należy podać w złotych polskich.

2. Cena jednostkowa za jeden m3 paliwa oferowanego oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb-95 i  
    benzyny bezołowiowej Pb-98 winna być podana przez Wykonawcę poprzez odniesienie się do ceny 
    hurtowej PKN ORLEN, publikowanej na stronie internetowej www.orlen.pl, w dniu 31.10.2019 r., z 
    uwzględnieniem stałego upustu oferowanego przez Wykonawcę.
    Cena jednostkowa za jeden m3 paliwa powinna zostać podana ( w razie konieczności zaokrąglona) do 
    dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli w dniu 31.10.2019r., na wymienionej stronie nie będzie publikowana  
    cena hurtowa określonego paliwa, należy przyjąć cenę publikowaną w dniu poprzednim.

3. W cenie jednostkowej jednego m3 oferowanego oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb-95 i 
    benzyny bezołowiowej Pb-98 należy uwzględnić wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia 
    przez Wykonawcę, a konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zwłaszcza koszty  
    transportu i ewentualnie reklamacji.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na arkuszu kalkulacyjnym podał ceny poszczególnych paliw, 
    zgodnie ze schematem umieszczonym w tabeli, natomiast na formularzu ofertowym należy podać 
    wartość zamówienia ogółem (w rozbiciu na wartość netto, podatek VAT i wartość brutto) Wartość brutto 
    całego zamówienia brana będzie pod uwagę przy ocenie i porównaniu ofert.  

5. W arkuszu kalkulacyjnym Wykonawca zobowiązany jest podać wielkość upustu, który będzie 
    obowiązywał  w niezmiennej wysokości przez okres trwania umowy.

http://www.orlen.pl/
http://sip.lex.pl/#/hipertekst/17074707_art(8)_1?pit=2016-02-04


6. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
    prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
    usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość 
    bez kwoty podatku. Treść oświadczenia zawarta została w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do 
    SIWZ).

7. Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać m.in. z:
    1) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
    2) importu usług i towarów,
    3) mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

8. Jeżeli Wykonawca złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
    podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
    oferty doliczy do przedstawionej przez wykonawcę ceny netto podatek od towarów i usług, który miałby 
    obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 87 ust. 2 PZP, w treści oferty poprawi:
    1) oczywiste omyłki pisarskie;
    2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek  
        np. omyłki polegające na błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a 
        konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty; przy poprawianiu 
        omyłek Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową brutto;
    3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
        - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10.Jakiekolwiek zamiany polegające na pominięciu jakiejkolwiek z istniejących w formularzu pozycji 
    (dotyczy to również podania wartości „0”) nie będą uznane za możliwe do poprawienia w trybie art. 87 
    ust. 2 pkt 3 Ustawy i skutkować będą odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.

Rozdział XIV – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
                           podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert                                            

1. Przy wyborze i ocenianiu ofert Zamawiający będzie się kierował:
    1) kryterium ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z 
        obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Rozdziale XIII SIWZ;
    2) kryterium objęcia Stacji Paliw Zamawiającego systemem umożliwiającym powiązanie jakości 
        dostarczonego paliwa ze stacją paliw Zamawiającego poprzez kontrolę jakości paliw (badania paliw 
        min. 3 razy w roku) oraz odpowiednie oznakowanie stacji – oświadczenie na okoliczność objęcia 
        Zamawiającego przez Wykonawcę programem kontroli jakości paliw jest zawarte w formularzu 
        ofertowym.

2. Waga kryteriów w ocenie oferty złożonej przez Wykonawcę:
    1) cena brutto za paliwo dostarczone Zamawiającemu – 98%;
    2) objęcie stacji paliw Zamawiającego systemem umożliwiającym powiązanie jakości 
        dostarczanych paliw ze stacją paliw Zamawiającego - 2% .

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą 
    liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

4. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze procentowej kryterium. Uzyskana  
    liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. 
    Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom, odbywać się będzie według zasad:

    1) W zakresie kryterium „cena brutto za paliwo dostarczone Zamawiającemu”
         Maksymalną liczbę punktów (98 punktów) uzyska oferta, w której oferent zaoferuje najniższą  
         cenę spośród ofert nieodrzuconych. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:



                                             Cena oferty najniższej brutto
                          Cena =  --------------------------------------------    x 98 pkt.
                                               Cena oferty badanej brutto

      
    2) W zakresie kryterium „objęcie stacji paliw Zamawiającego systemem umożliwiającym 
         powiązanie jakości dostarczanych paliw ze stacją paliw Zamawiającego”.

         Oferty zostaną ocenione następująco:

         Tak – 2 pkt  ( Wykonawca obejmie stację paliw Zamawiającego systemem umożliwiającym 
                                  powiązanie jakości dostarczanych paliw ze stacją paliw Zamawiającego);

         Nie – 0 pkt  ( Wykonawca nie obejmie stacji paliw Zamawiającego systemem umożliwiającym  
                                  powiązanie jakości dostarczanych paliw ze stacją paliw Zamawiającego).

5. Ilość punktów przyznanych ofercie równa jest sumie punktów, jakie oferta ta otrzymała w każdym z 
    wyżej wymienionych kryteriów.

6. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić z zastrzeżeniem
    postanowień Rozdziału XI punkt 6 SIWZ. 

Rozdział XV – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w  
                         celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Zgodnie z treścią art. 92 Ustawy, Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
    1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
        zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
        wybrano, oraz nazwy oraz albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
        Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 
        ofert i łączną punktację;
    2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
    3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;
    4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
    5) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w pkt 1 ppkt 2, 
        Zamawiający wyjaśni powody, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający 
        uznał za niewystarczające.

2. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, który spełnił warunki udziału w
    postępowaniu, nie został wykluczony z postępowania oraz którego oferta odpowiada wszystkim 
    wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ oraz PZP.

3. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy w sprawie
    zamówienia publicznego. Zamawiający informuje, że podany termin może ulec zmianie w przypadku 
    wniesienia odwołania, w takim przypadku Wykonawca zostanie powiadomiony o nowym terminie po 
    zakończeniu postępowania odwoławczego.

4. Zamawiający informuje,  że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie
    krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą 
    elektroniczną (art. 94 ust. 1 pkt 1 PZP). Przed upływem powyższego terminu, Zamawiający może zawrzeć
    umowę, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta (art. 94 ust 2 pkt 1 ppkt a PZP).

5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
    Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie żądał przedłożenia 
    umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  



6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające
    ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów przedłożonych lub 
    wskazanych Zamawiającemu do samodzielnego pobrania.

7. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z treścią art. 94 ust. 3 PZP, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
    wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może 
    wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i 
    oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

Rozdział XVI – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o 
    udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 2% wartości ceny całkowitej, obowiązującej w dniu 
    otwarcia ofert. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
    przed podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
    wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
    1) pieniądzu (w walucie złoty polski);
    2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
         zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
    3) gwarancjach bankowych;
    4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
    5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z  dnia
        9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na  rachunek bankowy 
    Zamawiającego: BANK  MILLENNIUM S.A. Nr 10 1160 2202 0000 0000 6088 1219 z dopiskiem 
    „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sukcesywne dostawy paliw ciekłych dla MZK 
     Chojnice”, przed terminem podpisania umowy.

5. Wykonawca w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
    wadium na poczet zabezpieczenia.

6. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
    form wskazanych w pkt 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
    zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
    upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
    pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
    dotychczasowego zabezpieczenia. Powyższa wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
    dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
    Zamawiającego za należycie wykonane.

Rozdział XVII – Wzór umowy i warunki umowy

1. Wszelkie zobowiązania stron określone zostały w załączonym do niniejszej specyfikacji – wzorze umowy
    (załącznik nr 3). Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako oferta  
    najkorzystniejsza, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

2. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej
    i tylko w przypadkach, o których mowa art. 144 ust.1 Ustawy. 



3. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz
    wymaga zgody drugiej strony.

4. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w  
    stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności - protokół  
    konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego)

Rozdział XVIII – Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

1. Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI Ustawy i przysługują Wykonawcy, a także innemu
    podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
    szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
    zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
    w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
    zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
    niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
    wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
    elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
    elektronicznym.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
    stanowiącej podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków
    zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
    Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec innych czynności niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 PZP wnosi się w terminie 10 dni od
    dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
    okolicznościach stanowiących podstawy jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
    najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
    Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli 
    Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
    zamówienia.

Rozdział XIX – Wykaz załączników 

1.   Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy.
2.   Załącznik nr 1a  –   Arkusz kalkulacyjny.
3.   Załącznik nr 2 –  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
4.   Załącznik nr 3 –  Wzór umowy
5.   Załącznik nr 4  –  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
6.   Załącznik nr 5  –  Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw.
7.   Załącznik nr 6  –  Wykaz dysponowania taborem samochodowym
8.   Załącznik nr 7  –  Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
                                    informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO.


