Ogłoszenie nr 2022/BZP 00053163/01 z dnia 2022-02-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy oleju opałowego lekkiego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ireny
Sendlerowej w Samostrzelu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w
Samostrzelu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000199119
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Samostrzel 7
1.5.2.) Miejscowość: Sadki
1.5.3.) Kod pocztowy: 89-110
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski
1.5.7.) Numer telefonu: 52 385-90-10, 52 385-90-11
1.5.8.) Numer faksu: 525545176
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mow-samostrzel.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mow-samostrzel.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy oleju opałowego lekkiego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ireny
Sendlerowej w Samostrzelu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be71b220-88d0-11ec-94c8-de8df8ed9da1
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00053163/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-10 12:20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020429/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawy oleju opałowego
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty)
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ID z miniportalu.
3. Zamawiający nie dopuszcza innych środków porozumiewania się czy komunikacji jak tylko przez
miniportal (https://miniportal.uzp.gov.pl).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
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elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/instrukcje oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).
6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń,
oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji dostępnego na miniportalu jako załączniki.
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
11. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM
PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych”.
12. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej w formacie danych:
.pdf,.doc, .docx, .xlc, .xlsx, .rtf, .odt, .ods, .zip, .7zi. Oferte oraz oświadczenia składa się pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
13. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf.
14. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów: .zip, 7Z.
15. Wśród formatów powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
16. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania plików w następujących formatach: .com, .exe, .bat.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych
osobowych jest Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w
Samostrzelu, Samostrzel 7, 89-110 Sadki, dane kontaktowe: tel. 52 386 88 76 w. 31 adres e-mail:
dyrektor@mow-samostrzel.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ireny
Sendlerowej w Samostrzelu jest Pani Agniesz Palacz, adres e-mail: sekretariat@mow-samostrzel.pl,
tel. 52 386 88 76 w. 30
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 lit. c 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) (zwane dalej RODO) tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
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publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią art. 19 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz zapisy art. 6 ust. 1 lit. c 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).
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom, oferentom oraz wszystkim zainteresowanym, a także
podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania a jeżeli czas trwania umowy i gwarancji oraz rękojmi przekracza 5 lat, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, gwarancji i rękojmi. Okresy te dotyczą również
wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi
wykonawcami umowy).
7. 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.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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”.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MOW.01.ZP.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości
szacunkowej 25 000 litrów do celów grzewczych do kotłowni olejowej w budynku Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu, Samostrzel 7, 89-110 Sadki.
2. Ilość oleju opałowego objętego postępowaniem odnosi się do rzeczywistych warunków
tankowania do zbiorników Zamawiającego, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w stosunku
do wielkości całego zamówienia ze względu na aktualne potrzeby. Ewentualne zmiany ilości
mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie
grzewczym w okresie obowiązywania umowy lub wyłączenia obiektu z eksploatacji. W związku z
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ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
3. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb.
Będą realizowane po każdorazowym zgłoszeniu przez przedstawiciela Zamawiającego
(telefonicznie, e-mailem lub faxem), zapotrzebowania na dostawę oleju opałowego.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju środkami transportu do tego
przystosowanymi tj. autocysterną wyposażoną w pompę ssąco-tłoczącą i urządzenia pomiarowe
posiadające ważne cechy legalizacyjne zapewniające dokładny pomiar ilości wydanego oleju
opałowego. Olej opałowy lekki należy dostarczać z zachowaniem wszystkich obowiązujących
przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych.
5. Wykonawca musi posiadać niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia potencjał
techniczny, ekonomiczny, finansowy a także powinien posiadać niezbędne doświadczenie do
wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że
dostarczony olej opałowy spełnia wymagane normy jakościowe.
6. Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-96024 oraz
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 01.12.2016r. w sprawie wymagań jakościowych
dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą
stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008).
Jakość oleju - Minimalne warunki zgodnie z Polską Normą PN-C-96024 jakim musi odpowiadać
dostarczany olej opałowy:
- gęstość: w 15°C max 0,860 kg/l
- wartość opałowa: min. 42,6 MJ/kg
- zawartość siarki: max. 0,1%(M/M)
- temperatura zapłonu: min. 56 stopni C
- zawartość wody: max. 200mg/kg
Przy każdej dostawie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości oferowanego
oleju opałowego.
7. Rozliczenie każdorazowej dostawy oleju opałowego odbywać się będzie w oparciu o ilości
rzeczywiście dostarczonego oleju (według wskazania przepływomierza w temperaturze
rzeczywistej). Podstawą do rozliczenia będzie faktyczna ilość dostarczonego oleju w dniu
dostawy, niezależnie od temperatury, według wskazań licznika cysterny.
Wielkość dostarczanego oleju opałowego nie będzie podlegać przeliczeniu na warunki
referencyjne tj. objętości oleju opałowego w temperaturze 15 stopni C.
8. Wykonawca realizuje dostawy na własny koszt i ryzyko do momentu napełnienia zbiornika na
olej i odebrania przez Zamawiającego partii oleju opałowego poprzez potwierdzenie na
dokumencie przewozowym.
9. Podczas każdej dostawy – Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa
legalizacji urządzenia pomiarowego autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym
licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym.
10. Przy każdej dostawie Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania z autocysterny
Wykonawcy, w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i
skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium.
11. W przypadku dostarczenia oleju opałowego bez dokumentu, o którym mowa w pkt 6 lub
towaru niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą, Zamawiającemu przysługiwać
będzie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje
Wykonawca zamówienia.
Opis miejsca dostawy:
1. Olej należy dostarczyć do kotłowni mieszczącej się w budynku Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu, Samostrzel 7, 89-110 Sadki.
2. W kotłowni znajdują się 4 pojemniki o pojemności 3000 litrów każdy, łącznie możliwa jest
jednorazowa dostawa do 12 000 litrów oleju. Jednorazowo zamawiana ilość oleju opałowego
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dostosowana jest również do możliwości dostawcy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą tzn. uzyska najwyższą ilość punktów 100 pkt. Pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Za parametry najkorzystniejsze w
danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe będą oceniane proporcjonalnie
do parametru najkorzystniejszego. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i
ustalonej punktacji 0-100 pkt. Kryterium I- cena brutto oferty: max. 60 pkt. Kryterium II - termin dostawy:
- max. 40 pkt.
Kryterium I) cena brutto oferty - waga kryterium: 60 pkt.
Przy zastosowaniu wzoru:
Najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
………………………………………………………………………………… x 60 punktów
Cena brutto badanej oferty (zł)
Kryterium II) termin dostawy – waga kryterium: 40 pkt.
Przyznane zostanie:
- za zapewnienie dostawy w terminie 24 godzin od zgłoszenia – 40 pkt;
- za zapewnienie dostawy w terminie przekraczającym 24 godziny od zgłoszenia lecz nie dłuższym jak
36 godzin – 30 pkt
- za zapewnienie dostawy w terminie przekraczającym 36 godzin od zgłoszenia lecz nie dłuższym jak
48 godzin- 20 pkt
- za zapewnienie dostawy w terminie przekraczającym 48 godzin od zgłoszenia lecz nie dłuższym jak
60 godzin- 10 pkt
- za zapewnienie dostawy w terminie przekraczającym 60 godzin od zgłoszenia lecz nie dłuższym jak
72 godziny- 0 pkt
Maksymalny termin dostawy oleju opałowego od zgłoszenia wynosi 72 godziny.
Łączna ilość pkt uzyskanych przez Wykonawcę = Liczba pkt kryterium I + liczba pkt kryterium II
Cenę netto producenta należy podać na podstawie ceny obowiązującej w dniu 10.02.2022r. podanej na
stronie internetowej producenta oleju opałowego (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
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serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
niniejszej SWZ dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – aktualna koncesja (lub dokument równoważny) uprawniająca do
obrotu paliwami płynnymi.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.
2. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ składa każdy z wykonawców.
2.2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie,
z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3. Warunki jakie musi spełnić wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów:
3.1 wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych;
3.2 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2 do SWZ) , także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 2a do SWZ).
3.3 wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
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dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - Wzór zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
3.4 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3.2, potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy których wskazane zdolności
dotyczą.
4. Zamawiający ocenia czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem wykonawcy.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający odstępuje od żądania podmiotowych środków dowodowych
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny
spełniania ww. warunków na podstawie złożonego do oferty oświadczenia z art. 125 ust.1 ustawy Pzp.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1. wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ;
2. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - dla wykonawcy – załącznik nr 2
do SWZ
3. (jeżeli dotyczy) oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - składane przez podmiot, na którego zasoby
powołuje się wykonawca (załącznik nr 2a do SWZ)
4. (jeżeli dotyczy) zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ),
5. (jeżeli dotyczy) oświadczenie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
Zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ),
6. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
7. (jeżeli dotyczy) dokument zawierający wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
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SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum)
obowiązują następujące postanowienia:
1. Wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego;
2. Do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika. Przyjmuje się, że
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczenia za
zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów;
3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi zostać złożone w oryginale w takiej samej formie, jak
składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym
podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także
złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. Elektroniczne kopie dokumentów dotyczące poszczególnych wykonawców muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego
lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, przez wyznaczonego przez nich pełnomocnika
lub odpowiednio przez tych wykonawców.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie (zał.
nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Do
oferty składa się również oświadczenie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - załącznik nr 4 do SWZ.
6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem (zał. nr 2 do SWZ), także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 2a do SWZ). Wykonawca składa
również zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 3 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
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7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty,
które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z
następujących sytuacji:
a) zmiana terminu realizacji zamówienia,
b) zmiana wysokości stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego,
c) zmiana danych Wykonawcy lub Zamawiającego oraz zmiana osób odpowiedzialnych za
kontakty,
d) zmiany ceny przez producenta;
e) zmiany warunków płatności, w tym również zmiany terminu płatności,
f) działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
g) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
h) konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez
Wykonawcę lub Zamawiającego po akceptacji drugiej strony.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-18 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-18 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
17. W przypadku podpisania dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoba składająca taki podpis musi
być umocowana w imieniu wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na
komputerze .NET Framework 4.5 Aplikacja działa na platformie Windows (7,8,10). Aplikacja nie
jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.
19. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji Użytkownika dostępnej na
miniPortalu (odbywa się automatycznie).
20. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem
zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w
aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
21. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację
podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się
na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
22. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
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podpisywanym.
23. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i
kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
24. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
25. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o
udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do
zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem
składania ofert.
26. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
27. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie
każdego ze skompresowanych plików.
28. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
29. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
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