
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia spółka z o. o. 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 20 I 9 r. poz. 1843 ze zm.) 

Nazwa zamówienia: 

Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego 

zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. I I ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Grudziądz, październik 2019 r. 

ZATWIERDZIŁ: 

~ < ..................... .. -1. ... : ..... 
(podpis Kierownika Zamawiającego) 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Dział I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 28/30 

86-300 Grudziądz 

Rzeczpospolita Polska 

NIP : 876-18-72-491 

Regon: 870485618 

KRS: 0000010351 

tel.: +48 (56) 450 49 O 1 

faks: +48 (56) 450 49 34 

e-mail: mwio@mwio.pl 

http://www.mwio.pl 

Dział II. Informacje ogólne o postępowaniu 

ZP4/2019/PN/OZ 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający me wyraża 

zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani korespondencji 

w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski. 

2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie 

„ustawa Pzp" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) . 

3. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest powc1e 

„specyfikacja" lub „SIWZ", należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych 

warunków zamówienia. 

4. Zamawiający udostępni 111111eJszą SIWZ na stronie internetowej: 

http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl, menu: Przetargi , zakładka: Zamówienia publiczne, 

od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp. 

10. Niniejsze postępowanie zostało oznaczone przez Zamawiającego numerem 

referencyjnym: ZP4/2019/PN/OZ. Wykonawcy, we wszelkich kontaktach 

z Zamawiającym, winni powoływać się na wyżej wskazane oznaczenie. 

Dział III. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
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przetargu nieograniczonego. 

Dział IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Nazwa zamówienia: Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego. 

2. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

3. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą do Zamawiającego oleju 

napędowego „standardowego" (ON) przeznaczonego do tankowania pojazdów i urządzeń 

spalinowych Zamawiającego , spełniającego wymogi normy PN-EN 590+Al :2017-06 

oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. 

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1680). 

Parametry techniczne i chemiczne dostarczanego oleju napędowego nie mogą być gorsze 

niż , określone w wyżej wspomnianej normie oraz w załączniku nr 3 do Rozporządzenia. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sprzedaż 330 OOO litrów (wartość szacunkowa) 

oleju napędowego wraz z sukcesywnym dostarczaniem do Zamawiającego. 

Określona przez Zamawiającego ilość oleju napędowego (330 OOO litrów) jest ilością 

szacunkową i w związku z tym może ulec zmianie ± 10%, w zależności od bieżących 

potrzeb Zamawiającego. Z tytułu niezrealizowania przez Wykonawcę szacunkowej ilości 

oleju napędowego , Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 

2) Miejsce realizacji zamówienia: 

a) zbiornik naziemny o pojemności 5 OOO litrów, wyposażony w urządzenie dozujące, 

usytuowany na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło 

Grudziądza, 

b) zbiornik naziemny o pojemności 5 OOO litrów, wyposażony w urządzenie dozujące, 

usytuowany na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grudziądzu, przy ul. Hallera 79. 

3) Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 

• Dostawa ON będzie odbywać się transportem Wykonawcy. 

• Dostawa ON będzie odbywać się autocysternami będącymi w dyspozycji 

Wykonawcy, spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 382 ze zm.) 

wyposażonymi w zalegalizowany sprzęt do pomiaru ilości zrzuconego paliwa do 

zbiornika Zamawiającego [przy każdej jednostkowej dostawie Wykonawca musi 

dostarczyć poświadczoną kopię lub oryginał aktualnego świadectwa legalizacji 

przepływomierza autocysterny]. 

■ Dostawa ON będzie realizowana paitiami, na koszt i ryzyko Wykonawcy, według 

bieżących potrzeb Zamawiającego ( 4-7 razy w miesiącu) w szacunkowej średniej 

ilości 4 500 litrów jednorazowo, na podstawie jednostkowego zamówienia 

składanego Wykonawcy drogą elektroniczną. Wykonawca zrealizuje dostawę 
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jednostkową w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania zamówienia, przy czym 

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie zamówienia. 

Składanie zamówień i dostawy następować będą w dni robocze - tj. od poniedziałku 

do piątku w godz. od 7°0-14°0, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

■ Do każdej z dostaw jednorazowych Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć atest 

jakościowy producenta ON - atest powinien być powiązany z dowodem dostawy lub 

wydania poprzez umieszczenie na nim numeru dostawy lub wydania, powinien 

zawierać: numer, datę wystawienia, nazwę ON, nazwę jednostki wydającej 

świadectwo jakości , datę odbioru ON oraz wyniki badań ON. 

■ Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania wyrywkowej kontroli 

dostarczonego ON pod względem jakości i zgodności z dostarczonym świadectwem 

jakości , poprzez przekazanie próbki ON do zbadania niezależnemu akredytowanemu 

laboratori urn. 

■ Zamówienie zostanie uznane za zrealizowane dopiero z chwilą przepompowania ON 

do zbiornika Zamawiającego i potwierdzenia przez niego ilości ON. 

■ Dowodem dostawy ON będzie dokument WZ wystawiony przez Wykonawcę, 

w którym zostanie wpisana (przez pracownika Zamawiającego) rzeczywista ilość 

paliwa przyjęta do naziemnego zbiornika paliw. Dokument zostanie podpisany przez 

pracownika Zamawiającego i kierowcę autocysterny. Wpisana i potwierdzona przez 

wymienione wyżej osoby ilość przyjętego paliwa, stanowić będzie podstawę 

wystawienia faktury V AT. Szczegółowe warunki odbioru paliwa, cena i warunki 

płatności, omówione zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do 

SIWZ. 

■ Zamawiający me przewiduje przedpłat względnie zaliczek na poczet realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

■ Zaoferowana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z dostawą, 

w tym koszt transportu paliwa. 

4) Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

09134100-8 - Olej napędowy 

Dział V. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, od dnia 

9.01.2020 r. do dnia 8.01.2021 r. 

Dział VI. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 
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Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że posiada aktualną 

koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 

ciekłymi , zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 1 O kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.). 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek 

określony w pkt 1 ppkt 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. 

Dział VII. Podstawy wykluczenia Wykonawcy 

1. Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec 

którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku, do którego otwarto 

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono , 

z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku 

w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 498). 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności , w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przestawione 

na podstawie pkt 3 powyżej . 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 

określone w pkt 1 i 2 powyżej powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 
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Dział VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Oświadczenie, Wykonawca składa na formularzu Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonym zgodnie z wzorem standardowego 

formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym 

na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego w dalszej części SIWZ 

„jednolitym dokumentem" lub „JEDZ". Wymagania dotyczące składania JEDZ zawarto 

w pkt 1 O niniejszego Działu SIWZ. 

Oświadczenie należy złożyć w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego przy 

użyciu Platformy Zakupowej GPP (https://aukcjegpp.grudziadz.pl/gpp). 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ 

składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp, stanowiące załącznik 

nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Oświadczenie należy złożyć w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego lub 

w elektronicznej kopii oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przy 

użyciu Platformy Zakupowej GPP (https://aukcjegpp.grudziadz.pl/gpp). 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie mmeJszego 

zamówienia oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców 

składających ofe11ę wspólną. 

3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp dokona oceny ofert, 

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 1 O dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
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5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty 

potwierdzające: 

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu : 

a) aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi , 

o której mowa w ustawie z dnia 1 O kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ( t. j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.); 

2) brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofe11, lub inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 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; 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofe11, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z 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; 

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
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opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku 

wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności ; 

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie mmeJszego 

zamówienia, dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 6 ppkt 2 powyżej 

składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

8. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub m1eJsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej , zamiast dokumentów, o których mowa: 

a) w Dziale VIII pkt 6 ppkt 2 lit. a - 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 ustawy Pzp ( dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofe1t) . 

b) w Dziale VIII pkt 6 ppkt 2 lit. b-d - składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych należności wraz z 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 ( dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert); 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) . 

2) 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 8 ppkt 1 powyżej , 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 miejsce zamieszkania tej osoby. 
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Dokumenty winne być wystawione z zachowaniem terminu wskazanego w pkt 8 

ppkt 1 niniejszego Działu. 

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w §2, §5 i §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2016 poz. 1126), w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 

baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

10. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 

1) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. W tym celu może 

korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które 

umożliwiają wypełnienie JEDZ utworzenie dokumentu elektronicznego, 

w szczególności w jednym z formatów: pdf, .doc, .docx. 

2) Formularz JEDZ należy złożyć wraz z ofertą w oryginale, w postaci dokumentu 

elektronicznego przy użyciu Platformy Zakupowej GPP 

(https://aukcjegpp.grudziadz.pl/gpp). 

3) Zamawiający zaleca Wykonawcom sporządzenie JEDZ zgodnie z zapisami pkt 4 

ppkt c) rozdział 9, Instrukcji dla Wykonawców, którego formularz dostępny jest dla 

Wykonawcy po zalogowaniu do konta na Platformie Zakupowej GPP 

(https://aukcjegpp.grudziadz.pl/gpp). 

4) Wykonawca może również wykorzystać plik o nazwie „esp-request.xml", 

zamieszczony na stronie internetowej , w celu wypełnienia formularza JEDZ 

utworzonego przez Zamawiającego , stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Formularz 

wstępnie przygotowany przez Zamawiającego zawiera tylko pola wskazane przez 

Zamawiającego znaczme ogramcza możliwość popełnienia błędów przez 

Wykonawców. 

Wykonawca importuje plik „esp-request.xml" do Serwisu ESPD udostępnionego przez 

Urząd Zamówień Publicznych w oparciu o oprogramowanie opracowane przez Komisję 

Europejską pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ (bezpośredni dostęp do polskiej wersji 

językowej serwisu pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl). Pod tym 

adresem dostępne jest elektroniczne narzędzie, które może być wykorzystane do 

utworzenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. 

5) 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 
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ze zm.) i dołącza na Platformie Zakupowej GPP (https://aukcjegpp.grudziadz.pl/gpp) do 

swojej oferty. 

6) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym w sposób określony w niniejszym punkcie dotyczy również 

JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Dział IX. Wykonawcy wspólnie ubiegający 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 niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Pełnomocnictwo w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź kopii - poświadczonej notarialnie -

sporządzonej w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym musi być złożone wraz z ofertą przy użyciu Platformy Zakupowej GPP 

(https://aukcjegpp.grudziadz.pl/gpp) . 

4. Pełnomocnictwo powinno: 

1) jednoznacznie określać postępowanie , do którego się odnosi i precyzować zakres 

umocowama, 

2) wymienić wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie 

zamówienia, 

3) być podpisane przez każdego z tych Wykonawców na dokumencie pełnomocnictwa 

zgodnie ze sposobem reprezentacji. 

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

6. Wszystkie postanowienia niniejszej SIWZ i przepisy ustawy Pzp dotyczące Wykonawcy 

stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 1. 

7. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 1, zostanie wybrana, Zamawiający 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda złożenia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Zaleca się , aby umowa w swojej treści 

zawierała następujące postanowienia: 

1) sposób ich współdziałania, 

2) zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich, 

3) określenie , który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imienm 

pozostałych przy realizacji zamówienia, 

4) wskazanie jednego z Wykonawców upoważnionego do zaciągania zobowiązań, do 

przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz 

i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna, 

5) numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności 

z tytułu realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Rachunek 
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bankowy musi widnieć w Wykazie informacji o podatnikach V AT w dniu realizowania 

płatności , 

6) oznaczenie czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizujących 

zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

7) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

8) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

Dział X. Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający 

żąda wskazania w ofercie (Formularz ofertowy) części zamówienia, których wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 

3. Wykonawca pełni rolę koordynatora prac i ponosi pełną odpowiedzialność za realizację 

zakresu prac wykonanych własnymi siłami oraz powierzonych podwykonawcom. 

Dział XI. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 

20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy i 00/100). 

Wadium musi obejmować cały okres związania ofe1tą. 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym , 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 31 O) . 

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 

powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 

elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności , która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwotę gwarancji, 

d) termin ważności gwarancji, 

e) zobowiązanie gwaranta do: ,,zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

beneficjenta zawierające oświadczenie , iż Wykonawca traci wadium na rzecz beneficjenta 

w związku z: 
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- odmową podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

- niemożliwością zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

- zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. w przypadku, 

gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w a1t. 26 ust. 3 i 3a ustawy 

Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadcze11 lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności , o których mowa w ait. 25 ust. I ustawy Pzp, oświadczenia, 

o którym mowa w art. 25a ust. l ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało 

brak możliwości wybrania ofe1ty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej", 

f) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

bankowy: 

Nazwa: 

Adres: 

Nr konta: 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz 

91 1160 2202 0000 0000 6088 4611 

Na przelewie należy umieścić numer i nazwę postępowania oraz dopisać „wadium 

przetargowe" . 

5. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, o których 

mowa w pkt 2 lit. b-e, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w oryginale, 

w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób 

upoważnionych do ich wystawienia, za pośrednictwem Platformy Zakupowej GPP 

(https://aukcjegpp.grudziadz.pl/gpp). 

6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wmes1eme 

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy przed upływem terminu 

składania ofert. 

7. Zamawiający zażąda ponownego wmes1ema wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej ofe1ty, lub unieważnieniu postępowania, 

jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

8. Zamawiający zwróci wadium: 

1) Wszystkim Wykonawcom - niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp; 

2) Wykonawcy, którego ofe1ta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po 

zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 

3) Niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofe1t; 
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4) Wniesione w pieniądzu, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy 
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. I ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę 
jako najkorzystniejszej ; 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Dział XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

Dział XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, osoby uprawnione do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, 
dokumentów oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu JEDZ 
odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na 
Platformie Zakupowej GPP pod adresem https://aukcjegpp.grudziadz.pl/gpp, link do 
postępowania znajduje się na stronie Zamawiającego 

http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl, menu: Przetargi, zakładka: Zamówienia 
publiczne. 

2. Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej przez Wykonawców stanowi załącznik 
m 5 do SIWZ. Instrukcja zawiera informacje dotyczące środków komunikacji 
elektronicznej przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się 

z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz 
z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu. 

3. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Warunkiem założenia konta 
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jest przesłanie wniosku o jego założenie do operatora platformy. Proces akceptacji 

wniosku z poprawnie wprowadzonymi danymi, trwa do 48 godzin w dni robocze. 

4. Zamawiający zaleca wcześniejsze sprawdzenie zasad działania funkcjonalności złożenia 

oferty w systemie i opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5. Wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej 

GPP: 

a) Stały dostęp o sieci Internet o gwarantowanej przepustowości me mmeJszeJ niż 

512kb/s; 

b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, 

procesor Intel IV 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych- MS Windows 7, Mac Os x 

10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 

c) Dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej 

wersji , w przypadku przeglądarki Internet Explorer minimalna wersja - 1 O.O; 

d) Włączona obsługa JavaScript; 

e) Program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf; 

6. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: 

a) pliki o wielkości do 100 MB, 

b) formatach : .pdf, .xls, .doc, .zip; 

7. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 

a) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest 

w systemie jako zaszyfrowany - format kodowania UTFS . Możliwość otworzenia 

pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie 

terminu składania ofert; 

b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową: jest to data oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar. 

8. Za datę godzinę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz 

innych informacji przyjmuje się datę i godzinę ich przekazania na Platformę Zakupową. 

9. Forma przekazywanych dokumentów lub oświadczeń: 

1) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zmienionym 

Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 

2018 r. dotyczące Wykonawcy, składane są w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej 

za zgodność z oryginałem. 
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2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie 

dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

3) Jeżeli oryginały dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Pzp lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, 

wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu 

lub oświadczenia. 

4) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

wykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

5) W przypadku przekazania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji , opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów 

zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 

Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia. 

6) Zamawiający preferuje sporządzanie dokumentu elektronicznego w postaci .pdf, .xls, 

.doc, .zip oraz podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie 
PAdES. 

10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami 

w sprawie niniejszego postępowania jest: Aleksandra Cyrankowska, tel. (56) 46 81 300 

wew.15. Godziny pracy Zamawiającego: 7:00-15:00, od poniedziałku do piątku, za 

wyjątkiem dni świątecznych. 

Dział XIV. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli 

z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest 

łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 

wszystkie te osoby. 

5. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić nazwy i siedziby Wykonawców -

wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera lub pełnomocnika. 
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6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz 

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości 

uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

8. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swoJeJ 

ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykazując jednocześnie, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W tym celu Wykonawca powinien zastrzeżoną część 

ofe11y złożyć w osobnym pliku, oznaczając typ załączanego dokumentu jako niejawny. 

9. Ofe1ta musi być zabezpieczona wadium. 

10. Na ofertę Wykonawcy składa się : 

1) Formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

SIWZ, w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, sporządzony zgodnie z postanowieniami 

Działu VIII pkt 1 O oraz zapisami rozdziału 9 Instrukcji dla Wykonawców. 

3) Pełnomocnictwo (w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź kopii - poświadczonej notarialnie -

sporządzonej w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na 

ofertę - o ile upoważnienie to nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów 

dołączonych do oferty, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 

4) Dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania wszystkich 

Wykonawców - wyłącznie w przypadku ofe11y składanej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami Działu IX pkt 3 

SIWZ. 

5) Dokument wadialny, zgodnie z postanowieniami Działu XI pkt 5 SIWZ. 

Powyższe dokumenty i oświadczenia składane są za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

GPP (https://aukciegpp.grudziadz.pl/gpp) w formie załączników. 

Dział XV. Wyjaśnienie i zmiany treści SIWZ 

1. Wyjaśnienie treści SIWZ: 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 
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upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej , na której 

udostępniana jest specyfikacja, tj . http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl, menu: 

Przetargi, zakładka: Zamówienia publiczne. 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 

powyżej lub dotyczy wyjaśnień już udzielonych, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SIWZ. 

4) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SIWZ. 

2. Zmiany treści SIWZ: 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 

Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej. 

2) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej , 

na której udostępniana jest specyfikacja. 

Dział XVI. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami , należy złożyć 

za pośrednictwem Platformy Zakupowej GPP pod adresem 

https://aukcjegpp.grudziadz.pl/gpp, link do postępowania znajduje się na stronie 

Zamawiającego http: //www.bip.wodociagi.grudziadz.pl. menu : Przetargi, zakładka : 

Zamówienia publiczne, w nieprzekraczalnym terminie do: 19.11.2019 r. godz. 12:00. 

2. W związku z tym, że Zamawiający nie odpowiada za ewentualną awarię łącza 

internetowego, problemy techniczne powstałe u Wykonawcy, zaleca się zaplanowanie 

złożenia Oferty z odpowiednim wyprzedzeniem. 

3. W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi o tym danego Wykonawcę oraz zwróci ofe1ię po upływie terminu do 

wniesienia odwołania. 

Dział XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofe1i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) 

przy ul. Mickiewicza 28/30, w sali konferencyjnej, w dniu 19.11.2019 r. o godz.12:30. 
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Dział XVIII. Tryb otwarcia ofert 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofe11 Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) adresy Wykonawców oraz 

informacje dotyczące cen zawartych w ofertach. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej info1macje, 

o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej. 

Dział XIX. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania 

ofe1ią rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 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 ofe1ią, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

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

4. Przedłużeni e terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofe11ą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej , obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Dział XX. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Podana w ofercie cena musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 

z tytułu należytej oraz zgodnej z wymogami obowiązującymi w SIWZ, realizacji 

zamówienia uwzględniającego sukcesywne dostawy oleju napędowego do Zamawiającego . 

2. Wyliczenie ceny oferty winno być dokonane przez Wykonawcę według następującego 

wzoru: 

Co= (Cj ON+ M-R)* 330 OOO+ VAT 

gdzie: 

Co - cena oferty, 

CjON - cena jednego litra oleju napędowego wyliczona na podstawie ceny hurtowej 

( cena bez podatku V AT) jednego m3 oleju napędowego (Ekodiesel) ustalonej przez 

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, obowiązującej na dzień 

10.10.2019 r. (podana na stronie internetowej: http://www.orlen.pl), 

M - stała marża, którą Wykonawca dodaje do ceny netto jednego litra oleju 

napędowego (CjON), 

R - stały rabat, który należy odjąć od ceny netto jednego litra oleju napędowego 
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(CjON), 

V AT - podatek od towarów i usług. 

3. Podane w ofercie ceny (wartości) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

4. Obliczenie ceny oferty służyć będzie wyłącznie do celów porównania złożonych ofe11 
i wyboru oferty najkorzystniejszej. Rozliczenia za realizację zamówienia będą prowadzone 
zgodnie z postanowieniami uregulowanymi we wzorze umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, stanowiącym załącznik m 4 do SIWZ. 

5. Jeżeli złożono ofe11ę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej ofe11y dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę , informuje 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 wm1ość bez kwoty podatku. 

Dział XXI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu .oceny ofert 

1. Zamawiający zastosował jedno kryterium oceny ofert: cena - waga 100%. 

2. Przyjęto punktowy sposób oceny ofe11. Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać 
ofe11a - 100 pkt. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 
wynikającą z działania: 

Cn 
P = • 100 

Cb 

gdzie: 
p ilość punktów jaką otrzyma ofe11a 
Cn najniższa cena spośród wszystkich ofert 
Cb cena badanej ofe11y 
100 maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta 

3. Zamawiający udzieli 111111eJszego zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać 
będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofe11 
dodatkowych. 
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5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, me mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 

Dział XXII. Zawiadomienie o wyniku postępowania 

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację ; 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni ; 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach odrzucenia oferty; 

4) unieważnieniu postępowania. 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 4 powyżej , na stronie 

internetowej (http://www.bip.wodociagi.grudziądz.pl , menu: Przetargi , zakładka: 

Zamówienia publiczne. 

Dział XXIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie mmeJszego zamówienia publicznego, 

w terminie nie krótszym niż 1 O dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przed 

upływem IO-dniowego terminu, o którym mowa powyżej , jeżeli w postępowaniu zostanie 

złożona tylko jedna oferta. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie przez 

Zamawiającego powiadomiony o terminie zawarcia umowy i będzie zobowiązany stawić 

się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mickiewicza 28/30 w Grudziądzu w celu jej 

podpisania. 

4. Wykonawca, którego ofe1ia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przekaże 

Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób 

upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy. 

5. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 

ustawy Pzp tj. Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, 

Wykonawcy ci na co najmniej 5 dni przed podpisaniem umowy przedłożą Zamawiającemu 

umowę regulującą ich współpracę. 
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Dział XXIV. Wzór umowy 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego ofe11a zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

Dział XXV. Zmiany postanowień zawartej umowy 

1. Zamawiający, w oparciu o przepisy ait. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość 

dokonania zmian zawartej umowy. 

2. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy 
w następującym zakresie: 

1) wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów 

i usług (V AT), w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności . 

Dział XXVI. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale 
VI ustawy Pzp. 

Dział XXVII. Informacje o ochronie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO" oraz zgodnie z ustawą z dnia 1 O maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. , 

adres: 86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30, zwana dalej spółką. 
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 

z którym można kontaktować się na adres: iodo@mwio.pl, telefon kontaktowy: 
(+48) 56 45 04 918. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,, Sprzedaż 
i sukcesywna dostawa oleju napędowego ", prowadzonym w trybie przetargu 
. . 

meogramczonego. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o m1. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

Nazwa zamówienia: Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego 
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6. 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. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących ; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w m1. 18 ust. 2 RODO; 

4) 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: 

1) związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lube RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w m1. 20 RODO; 

3) 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. 

Dział XXVIII. Wykaz załączników do SIWZ 

Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące 

załączniki: 

Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

Załącznik nr I wzór Formularza ofertowego 

Załącznik nr 2 wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

Załącznik nr 3 
wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej 

Załącznik nr 4 wzór Umowy 
Załącznik nr 5 Instrukcja dla Wykonawców 

Nazwa zamówienia: Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego 
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Załącznik nr 1 - Wzór Formularza ofe1towego 

ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 
86 - 300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30 

FORMULARZ OFERTOWY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Nazwa zamówienia: Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego 

WYKONAWCA: 

Nazwa(y) (firma) Wykonawcy(ów) : 

Adres(y) Wykonawcy(ów): 

Adres e-mail Wykonawcy(ów): 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko: ... .. .......... . ........... . ... . . Nr telefonu : ........ .. . . . . .. .. . .. .. ... .. .. . .. . 

Ja (imię i nazwisko) ....................... .. / my (imiona i nazwiska) ....... . ....... ... .. . . . . . .. . . .. 111zeJ 
podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składam(y) ofe1tę na Sprzedaż 
i sukcesywną dostawę oleju napędowego. 

Cena brutto3l mojej (naszej) oferty za realizacj ę całości niniej szego zamówienia, tj. 330 OOO litrów 
ON, wynosi: .................. .. zł (słownie złotych . . . .. .. ... . . . . .. ........ .. ................... . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .... . ), zgodnie z następującą specyfikacją: 

Rodzaj 
paliwa 

ON 

I) 

2) 

3) 

4) 

Cena netto VAT 
Cena Cena netto 1l Marża/ z uwzg l ędnien iem Cena netto 

brutto [ zł/litr] upust2l marży/upustu oferty3l Stawka Kwota oferty4l 
[zł/litr] 

4,04 23% 

cena 1 litra oleju napędowego, wy liczona na podstawie ceny hurtowej (cena bez podatku) jednego m3 ON 
(ekodiesel) obowiązująca na dzie11 10. 10.2019 r. godz. 00°0, opublikowana przez Polski Koncern Naftowy 
ORLEN S.A. z s iedzib ą w Płocku na stronie http: //www.orlen.pl. 
proponowana marża/upust * do/od* ceny netto 1 litra oleju napędowego (okreś l ona z dokładnośc ią do dwóch 
miej sc po przecinku), która jako stała(y) i niezmienna(y) zostanie wprowadzona(y) do umowy, 
cena netto dostawy 330 OOO litrów ON wyli czona na podstawie danych zawartych w tabeli powyżej , 

cena dostawy 330 OOO litrów ON (łącznie z marżą/upustem oraz podatkiem V AT) wyliczona na podstawie danych 
zawartych w tabeli powyżej. 
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Jednocześnie oświadczam(my), że: 

l) Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego: 

■ wybór ofeity będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

w odniesieniu do następujących towarów/usług*: 

Wartość towarów/ usług* powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to kwota 

........... .. .... .. . zł netto 

(dotyczy wykonawców, któ,ych of erty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VA T do 

wartości netto oferty, tj. w przypadku: 
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o który m mowa w art. 17 ust. I pkt 7 i 8 ustawy 

z dnia li. 03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1221 ze zm.), 

- importu usług lub importu towarów, z któ,y mi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy 

porównaniu cen of ertowych podatku VAT} 

Oświadczam , że nie wypełnienie Formularza ofe1towego w zakresie pkt I oznacza, że złożenie 

ofe1ty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego . 

2) Zapoznałem(liśmy) się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

i akceptuję(my) w całości wszystkie warunki w niej zawa1te. 

3) Zdobyłem(liśmy) konieczne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania 

i złożenia niniejszej ofe1ty. 

4) Posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotowe go zamówienia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

5) Podana w powyższej tabeli marża/upust* traktowana(y) będzie jako stała(y) 

i niezmienna(y) przez cały okres obowiązywania umowy. 

6) Będę(emy) sprzedawać olej napędowy (ON) po cenach jednostkowych opublikowanych przez 

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku na stronie http://www.orlen.pl / 

opublikowanych przez Grupę LOTOS S.A. z siedzibą w Gda11sku na stronie http://www.lotos.pl * 

z uwzględnieniem marży / upustu*. 

7) Będę(emy) dostarczać olej napędowy sukcesywnie - w miarę pojawiających się potrzeb 

Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko. 

8) Uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofettą przez okres 60 dni od upływu terminu 

składania ofe,t. 

9) Akceptuję(my) i nie wnoszę(my) zastrzeże11 do wzoru umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 

1 O) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą , umowę zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego . 

11) Wykonawca jest, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców 

(t. j . Dz. U. z 2019 r. poz. 1292): 
■ mikroprzedsiębiorcą: TAK I N IE* 
■ małym przedsiębiorcą: TAK I NIE* 
■ średnim przedsiębiorcą: TAK I NIE* 

[Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 

- Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż IO osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionÓ'w EUR. 

- Male przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza IO milionów EUR. 
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Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i któ1ych roczny obrót nie przekracza 50 milionów 

EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR]. 

12) Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / niniejsza oferta zawiera 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji* 
13) Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu} I [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia/. 
14) Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*: 

L.p. Nazwa (firma) podwykonawcy Zakres zamówienia 

I. 
2. 

15) Wadium (w przypadku wniesienia w pieniądzu) należy zwrócić na rachunek bankowy numer: 

16) Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych Administratorowi 

w celu i na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej zawartej w dziale XXVII SIWZ. 

17) Wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 wobec 

osób fizycznych , od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu * 

(wykreślić w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO). 

*niepotrzebne skreślić 

Miejscowość I Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 3 - wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 

Nazwa zamówienia: Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju napędowego 

Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej * 

Nazwa Wykonawcy: .... .... ......... ... ............................. ... ...... . ......... .... ......... . 

Adres Wykonawcy: ............ ........... .......... .... ..... ... .............. ... ............... . .... . 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 

1. Oświadczamy, że razem z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty 

w nm1eJszym postępowaniu należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t . j. Dz. U . z 2019 r. 

poz. 369)* 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

1. 

2. 

3. 

2. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy 

złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu* 

Miej scowość I Data 

*niepotrzebne skreślić 

Podpis(y) osoby( osób) upoważnionej(ych) do podpisania ofe11y 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Uw{tg{t: Wykon{IWC{t przek{tzuje niniejsze oświ{tdczenie, w terminie 3 dni od dni{/ zamieszczeni{/ ,w stronie 

internetowej Z{tmmvi{tjqcego inform{tcji, o której mowa w {trt. 86 ust. 5 ust{twy Pzp. Wmz ze złożeniem 

oświ{tdczenia, Wykon{IWC{t może przedst{twić dowody, że powiqz{tnia z innym Wykon{twcq nie prow{t{/zq do 

Z{tk/óceni{t konkurencji w postępow{tniu o udzielenie z{tmówieni{t. 
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UMOWA NR IW/ ..... /OZ/2019 

zawarta w dniu ............. 2019 roku w Grudziądzu pomiędzy: 

Miejskimi Wodociągami i Oczyszczalnią sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu , 
86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000 I 0351 , kapitał zakładowy 
64 028 500,00 zł, Regon 870485618, NIP 876-18-72-491, zwaną w dalszej części umowy 
,,Kupującym" , reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Dąbrowskiego - Prezesa Zarządu 
a: 
........ .............. ........................... .............. ...... .... .. .. .. .......... ........ .... ........... .... , 
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym", reprezentowanym przez: 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Sprzedaż i sukcesywna 
dostawa oleju napędowego", przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 
I. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą do Kupującego szacunkowej ilości 

330 OOO litrów oleju napędowego „standardowego" (ON), spełniającego normę PN-EN 
590+A I :2017-06 oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 
2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1680), 
zwanego dalej „olejem napędowym" lub „ON" . 

2. Kupujący zastrzega, że ilość oleju napędowego, o której mowa w ust. I jest ilością szacunkową 
i w związku z tym może ulec zmianie± 10% (w zależności od bieżących potrzeb Kupującego). 
Z tytułu niezrealizowania przez Kupującego szacunkowej ilości oleju napędowego , 
Sprzedającemu nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Sprzedający zobowiązany jest dostarczać olej 
napędowy, do dwóch naziemnych zbiorników paliw z dystrybutorami , o pojemności 5 OOO 
litrów każdy, wyposażonych w urządzenia dozujące, zlokalizowanych: 
1) na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grudziądzu , przy ul. Hallera 79, 
2) na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza. 

4. Sprzedający zobowiązany jest dostarczać olej napędowy sukcesywnie, wg bieżących potrzeb 
Kupującego ( 4-7 razy w miesiącu), przy czym jednorazowa dostawa będzie zawierała około 
4 500 litrów ON. 

5. Każdorazowa dostawa oleju napędowego odbywa się na koszt i ryzyko Sprzedającego. 
6. Sprzedający zobowiązany jest dostarczać każdorazowo olej napędowy autocysterną, spełniającą 

wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 382 ze zm.), wyposażoną w zalegalizowany sprzęt 
do pomiaru ilości zrzuconego paliwa do zbiornika Kupującego. 

7. Przedmiot umowy Sprzedający wykona zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 
wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą 
z dnia ........................... . 

1/5 
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8. Sprzedający oświadcza, że posiada niezbędne doświadczenie oraz warunki techniczne 
konieczne do realizacji niniejszej umowy. 

§2 
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy i będzie obowiązywała od dnia 9.01.2020 r. do 

dnia 8.01.2021 r. 
2. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczania oleju napędowego , na zamówienie Kupującego 

złożone drogą elektroniczną , na adres mailowy: ........................ . , w ciągu 24 godzin od 
dnia otrzymania zamówienia. 

3. Składanie zamówień oraz dostawy odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku , 

w godz. od 1°0 do 14°0, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
4. Kupujący wymaga, aby do każdej jednostkowej dostawy Sprzedający dołączał: 

1) aktualny atest jakościowy producenta oleju napędowego (orzeczenie laboratoryjne), 
dotyczący danej dostawy paliwa (atest powinien być powiązany z dowodem dostawy lub 
wydania poprzez umieszczenie na nim numeru dostawy lub wydania, powinien zawierać: 
numer, datę wystawienia, nazwę ON, nazwę jednostki wydającej świ adectwo jakości , datę 

odbioru ON oraz wyniki badań ON); 
2) aktualne świadectwo legalizacji przepływomierza autocysterny - oryginał lub poświadczona 

kopia dokumentu ; 
3) dowód dostawy oleju napędowego - dokument WZ - wystawiony przez Sprzedającego , 

w którym zostanie wpisana przez pracownika Kupującego rzeczywista ilość paliwa przyjęta 
do naziemnego zbiornika paliw. Dokument zostanie podpisany przez pracownika 
Kupującego i kierowcę autocysterny. Wpisana i potwierdzona przez wymienione wyżej 
osoby ilość przyjętego paliwa, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury V AT. 

5. Dokumenty wymienione w ust. 4 winne być przekazane pracownikowi Kupującego przed 
wlaniem oleju napędowego do naziemnego zbiornika paliw. Brak ww. dokumentów może być 
podstawą odmowy przyjęcia dostarczonego paliwa. 

6. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną dopiero z chwilą przepompowania oleju napędowego 
do zbiornika Kupującego i potwierdzenia przez niego ilości oleju. 

7. Kupujący potwierdzi fakt zrealizowania każdej dostawy oleju napędowego na Platformie Usług 
Elektronicznych Skarbowo-Celnych (adres: https://puesc.gov.pl) po otrzymaniu od 
Sprzedającego numeru referencyjnego oraz elektronicznego klucza, za pomocą którego dokona 
zamknięcia zgłoszenia. 

8. Celem uniknięcia rozbieżności co do daty zamówienia, która ma wpływ na cenę oleju 
napędowego, Sprzedający ma obowiązek potwierdzenia (drogą elektroniczną) przyjęcia 

zamówienia w dniu jego złożenia. 
9. Do składania zamówień , Kupujący wyznacza następujące osoby: 

1) zbiornik paliw na terenie Stacji Uzdatniania Wody - Anna Laskowska, tel. (56) 45 04 956, 
e-mail: laskowska@mwio.pl; 

2) zbiornik paliw na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami: 
- Michał Redlarski , tel. (56) 46 81 300 wew. 11 , e-mail: redlarski@mwio.pl; 
- Maciej Litwiński , tel. (56) 46 81 300 wew. I O, e-mail: litwinski@mwio.pl. 

§3 
I. Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony oraz posiada wymagane przepisami prawa 

zezwolenia i kwalifikacje niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym 
koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu umowy (obrót 
paliwami ciekłymi) przez cały okres trwania umowy. 
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2. Sprzedający gwarantuje, że dostarczany Kupującemu olej napędowy odpowiada parametrom 
aktualnie obowiązującej normy PN-EN 590+A 1 :2017-06 oraz spełn i a wymagania jakościowe 
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. 

3. Kupującemu przysługuje prawo do weryfikacji jakości dostarczanego o leju napędowego . 

Weryfikacja jakości oleju napędowego nastąpi poprzez przekazanie próbki oleju napędowego 
do zbadania do niezależnego akredytowanego laboratorium. Pobranie próbki oleju napędowego 
nastąpi w obecności przedstawiciela Sprzedającego , po wcześniejszym zawiadomieniu 
Sprzedającego o terminie i miejscu poboru próbki. W przypadku nieobecności przedstawiciela 
Sprzedającego, Kupującemu przysługuje prawo do jednostronnego poboru próbki oleju 
napędowego . 

4. Koszty badania próbek oleju napędowego ponosi Kupujący, chyba że w wyniku badania 
zostanie potwierdzona niewłaściwa jakość oleju napędowego , wówczas koszty badania 
obciążają Sprzedającego. 

5. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego oleju napędowego , Kupujący 

zawiadomi Sprzedającego o wadzie drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego 

wskazany w § 2 ust. 2, załączając dowody w postaci skanu dokumentów. Na żądanie 
Sprzedającego, Kupujący prześle Sprzedającemu dokumenty w formie pisemnej , na adres 
siedziby Sprzedającego wskazany w umowie. 

6. Stwierdzenie, że jakość dostarczonego oleju napędowego nie odpowiada parametrom 
jakościowym określonym w ust. 2 powoduje, że Sprzedający zobowiązany jest do: 
1) dostarczenia nieodpłatnie identycznej ilości oleju napędowego odpowiadającego 

parametrom wskazanym w ust. 2, 
2) odebrania na swój koszt całego zakwestionowanego oleju napędowego , 

3) ewentualnego oczyszczenia zbiornika na olej napędowy , do którego zatankowano 
zakwestionowany olej napędowy na swój koszt i ryzyko. 

7. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w ust. 6, Kupującemu przysługuje prawo do 
naliczenia kary umownej , o której mowa w§ 5 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy. 

8. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać każdorazowo olej napędowy zgodnie z przepisami 
dotyczącymi drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR), cysterną 
wyposażoną w przewoźną instalację pomiarową do wydawania paliw ciekłych , posiadającą 

aktualne świadectwo legalizacji . 
§4 

I. Sprzedający zobowiązuje się sprzedawać Kupującemu olej napędowy po cenach jednostkowych 
opublikowanych przez .. .. .................... . .... na stronie ... .... ......... . ..... obowiązujących w 
dniu złożenia zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 8, z uwzględnieniem marży/ upustu* w 
wysokości .. .... do/od* ceny netto jednego litra ON. 

2. Marża / upust* o której(ym) mowa w ust. 1, będzie stała(y) i niezmienna(y) przez cały okres 
obowiązywania umowy. 

3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie za każdą zrealizowaną dostawę 
zamówionego ON. 

4. Podstawą do ustalenia należności Sprzedającego za każdą zrealizowaną dostawę będzie iloczyn 
aktualnej ceny netto jednego litra ON (wyliczonej z uwzględnieniem treści ust. 1 i 2) 
i ilości dostarczonej partii ON. Tak obliczona cena netto zostanie powiększona o podatek od 
towarów i usług VAT wg. stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury . 

5. Należność za dostawę oleju napędowego płatna będzie po każdej dostawie. Podstawą do 
wystawienia faktury będzie dokument WZ, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3, wskazujący 
rzeczywistą ilość dostarczonego oleju napędowego. 
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6. Zapłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Sprzedającego faktury, na 
wskazany w niej rachunek bankowy Sprzedającego , który musi widnieć w Wykazie informacji 
o podatnikach V AT w dniu realizowania płatności. 

7. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 
Kupującemu. 

8. Sprzedający nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich, bez uprzedniej zgody Kupującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

9. Sprzedający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada 
numer identyfikacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O wszelkich zmianach w tym zakresie, 
Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego. 

I O. Kupujący oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług V AT 
i posiada numer identyfikacyjny 876-18-72-491. 

11. Za nieterminowe regulowanie należności , Sprzedającemu przysługuje prawo naliczenia 
odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

§5 
I. Kupujący może naliczyć Sprzedającemu karę umowną: 

I) za każdą godzinę opóźnienia (ponad 24h) w zamówionej dostawie oleju napędowego 
w wysokości 0,5% ceny brutto zamówionej dostawy oleju napędowego, określonej na 
fakturze; 

2) za dostawę oleju napędowego w stosunku, do którego stwierdzono wadę jakościową, 

uniemożliwiającą jego dalsze wykorzystanie, w wysokości I O 000,00 zł (słownie złotych: 
dziesięć tysięcy 00/100); 

3) za odstąpienie od umowy przez Sprzedającego z powodu okoliczności , za które odpowiada, 
w wysokości 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100); 

4) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z winy Sprzedającego , w wysokości 

50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). 
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Kupującego do dochodzenia od Sprzedającego 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody 
przekroczy wysokość kar umownych. 

§6 
I. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym 

w przypadku: 
I) gdy dostarczony olej napędowy nie odpowiada określonej w niniejszej umowie normie; 
2) gdy dostawa odbywa się niezgodnie z przepisami ADR; 
3) gdy instalacja pomiarowa nie ma ważnego świadectwa legalizacji. 

2. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Kupującego , Sprzedającemu nie będą przysługiwały 
żadne roszczenia. 

3. Kupujący odstępując od umowy, poinformuje o tym fakcie Sprzedającego na piśmie 

z podaniem przyczyn odstąpienia. 
4. Kupujący może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

I) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1 b, Id i 1 e ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 

2) Sprzedający w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. I ustawy Prawo zamówień publicznych; 
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3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej , że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 

2014/25/UE, z uwagi na to, że Kupujący udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 

prawa Unii Europejskiej. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Sprzedający może żądać wyłącznie zapłaty z tytułu 
zrealizowanych dostaw oleju napędowego. 

§7 
Sprzedający zobowiązuje się przestrzegać obowiązujące u Kupującego przepisy z zakresu bhp, 
ppoż. i ochrony środowiska (Pol i tyka Firmy dostępna na stronie: 
http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl). 

I. Zmiany umowy dotyczące JeJ 
w zakresie wskazanym w SIWZ 
nieważności. 

§8 
istotnych postanowień mogą być dokonywane 
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

2. Wszelkie inne zmiany nm1eJszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron 
i również wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zmiany umowy nie wymaga zmiana danych adresowych Sprzedającego. O wszelkich zmianach 
adresowych, Sprzedający zobowiązany jest poinformować Kupującego w formie pisemnej. 

§9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia SIWZ, która 
stanowi integralną część umowy, właściwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

§10 
I. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć 

na drodze polubownej. 
2. W przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, właściwym do ich 

rozstrzygnięcia będzie Sąd Gospodarczy w Toruniu. 

§11 

Integralną częścią umowy jest SIWZ oraz Formu larz ofertowy Sprzedającego z dnia ......... 

§12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron . 

KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY 
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