
^^ Gmina Rudniki
.'^ I ul.'W<vjs!<?.P^!-'"pgo^2A

46-.3Z5 ivuLNIKI
woj. opolskiefes

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA RUDNIKI
UL. WOJSKA POLSKIEGO 12A

46-325 RUDNIKI

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy o wartości zamówienia
nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp prowadzonego w

trybie podstawowym bez negocjacji

Zakup paliwa dla Gminy Rudniki

Nr postępowania: PRG.271.9.2022

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia
11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. póz. 1710 ze
zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz
w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
- Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020r., póz. 1740 ze zm).

Zatwierdził:
Wójt Gminy Rudniki
/-/ Grzegorz Domański

w

^y-fQO'VS/Dw»'^s^a

Rudniki, 28.11.2022 r.



Nr postępowania: PRG.271.9.2022

SPIS TREŚCI
l. Nazwa oraz adres Zamawiającego

II. Ochrona danych osobowych

III. Tryb udzielania zamówienia

IV. Opis przedmiotu zamówienia

V. Wizja lokalna

VI. Podwykonawstwo

VII. Termin wykonania zamówienia

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

IX. Podstawy wykluczenia z postępowania

X. Wykaz oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę oraz dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku
podstaw wykluczenia

XI. Poleganie na zasobach innych podmiotów

XII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez
Zamawiającego w SWZ

XV. Sposób obliczania ceny oferty

XVI. Wymagania dotyczące wadium

XVII. Termin związania ofertą

XVIII. Miejsce i termin składania ofert

XIX. Otwarcie ofert

XX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XXIII. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

XXV. Spis załączników



Nr postępowania: PRG.271.9.2022

l. Nazwa oraz adres Zamawiającego

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Rudniki

ADRES: ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki

NIP: 576-14-95-213

NR TELEFONU/FAX: 34 3595072/ 34 3595013

E-MAIL: przetargi@.rudniki.pl

ADRES STRONY INTERNETOWEJ; http://www.rudniki.Rl: www.biD.rudniki.pl
Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek, środka, piątek: 7.30 -15.00;

wtorek, czwartek: 7.30-16.00

Uwaga! W przypadku gdy wniosek o wgląd w protokół^o ktorvni mowa_w art. 74 ust. 1 ustawy PZP
wpłynie po godzinach pracy Zamawiaiacego, odpowiedź zostanie udzielona dnja_ następnego
(roboczego).

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą oraz zmiany
i wyjaśnienia treści SWZ i inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/rudniki
Uwaga! Zamawiajgcy przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy PZP
komunikacja _ ustna _ dopuszczalna iest_ iędynie _w _toku _negociacii_lyb_ _dialo_au _ oraz
w odniesieniu do informacji, które nie sg istotne. Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały
przez Zamawiaigcegojjmleszczone w rozdzialeXllljikt4.

II. Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. DE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
„RODO") informujemy, że;
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rudniki.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod

adresem e-mail: iod@rudniki.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji - firmą przetwarzającą dane jest
platformazakupowa.pl, którego operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o.
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4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp oraz art. 80 ustawy Pzp
(dane mogą być przekazywane poza teren U E)

D Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
lub przez okres wskazany w umowie o dofinansowaniu,

5) 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.

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO i nie będą profilowane.

7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego} - wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w
art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

8) 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;
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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. b)
i c) RODO.

9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

2. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż
w związku z postępowaniem. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane
osobowe w innym celu, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której
dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji,
o których mowa w art. 13 ust 2 RODO.

Tryb udzielania zamówienia
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie

art. 275 pkt 1 ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwana dalej
„swz".

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w

przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy PZP.
4. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez

Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych o których mowa w art. 92 ustawy Pzp,

tzn. Oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej
swz.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części:

Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu przedmiotowego zamówienia w ramach jednego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzieleniu całego przedmiotu zamówienia
jednemu wykonawcy. Podyktowane jest to tym, że Zamawiający ponosiłby dodatkowe koszty w związku
z dojazdem do stacji tankowania i zaopatrzenie się tylko w jeden asortyment paliwa, tym bardziej że na
naszym terenie mamy ograniczoną ilość stacji tankowania. Ponadto dzielenie zamówienia na części
spowoduje wzrost ceny jednostkowej ze względu na zmniejszenie całkowitej ilości zamawianego
asortymentu ( większa ilość zamawianego asortymentu wiąże się z zaoferowaniem korzystniejszej
ceny jednostkowej). Dokonywanie podziału zamówienia na benzynę bezołowiową i olej napędowy nie
jest uzasadnione ze względów organizacyjnych, doprowadzi bowiem do rozdrobnienia przedmiotu
zamówienia, zwiększenia liczby dokumentów finansowo-księgowych, poświęcenia większej ilości
czasu na dokonanie zakupów paliwa ( odrębne zakupy benzyny o odrębne oleju napędowego).Te
nadmierne trudności i koszty oraz brak koordynacji skutkujący poważną groźbą nieprawidłowej
realizacji zamówienia.
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Brak podziału zamówienia na części przy tej wartości zamówienia nie naruszy konkurencji poprzez
ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i
średnim przedsiębiorstwom . Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja zamawiająca powinna
mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując
swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie
podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.
10. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych

części zamówienia.
14. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
15. Dokumentacja przetargowa spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób

niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników zgodnie
z przepisami Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi.

IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do samochodów strażackich, osobowych, ciężarowych,
dostawczych, ciągników i sprzętu eksploatowanego przez Gminę Rudniki. Przewidywane
zapotrzebowanie na paliwo przez okres 12 miesięcy wynosi:
- około 22 000 litrów oleju napędowego ON,
- około 2 500 litrów benzyny bezołowiowej E- 95
- około 200 litrów benzyny bezołowiowej E-98
2. Wskazane powyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie
realizacji umowy, stanowią wielkość do kalkulacji cenowej oferty. Ostateczna ilość zakupionego paliwa
wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca trwania umowy i bieżących potrzeb Zamawiającego.
W zależności od zapotrzebowania zakupiona ilość paliwa może wzrosnąć lub ulec zmniejszeniu o
20% w stosunku do zamówienia podstawowego („Opcja"). Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a
Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości
benzyny bezołowiowej E-95 i E- 98 oraz oleju napędowego. W przypadku zakupu paliwa w ilości
mniejszej niż wyżej określone , szacunkowe ilości Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
3. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp możliwość zwiększenia lub
zmniejszenia zamówienia z zastosowaniem prawa opcji.
Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres dostaw mniejszy niż wskazany w SWZ,
jednakże nie mniej niż 80% wartości przedmiotu umowy określonej zgodnie z § 3 ust.1 umowy..
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych poszczególnych dostaw zgodnie z
powyższymi zasadami. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie
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wykonane dostawy w okresie obowiązywania umowy, a Wykonawca zrzeka się roszczenia o realizację
umowy i zapłaty wynagrodzenia w części niewykonanej.
W ramach realizacji umowy Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres
rzeczowy obejmujący czynności analogicznie jak opisane w SWZ („Opcja"), Zamawiający nie jest
zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich
zlecenie. Przedmiotem Opcji będą dostawy analogiczne, jak opisane w SWZ i wycenione przez
Wykonawcę w ofercie. W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie niektóre lub jedna z dostaw
wskazanych w SWZ ( wycenione przez Wykonawcę w ofercie). Dostawy będące przedmiotem Opcji
mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20% wartości przedmiotu umowy .
Podstawa określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe
poszczególnych dostaw (paliw) zawarte w ofercie. Zlecenie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich
odbiór, ustalenie wartości, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja
uprawnień Zamawiającego wynikających Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak
w przypadku dostaw będących przedmiotem umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
dostawy paliwa na swój koszt i ryzyko.
4. Zakup paliw realizowany będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego
na zasadzie detalicznych, bezgotówkowych tankowań pojazdów.
5. Oferowane paliwo musi odpowiadać normom jakościowym: Norm PN-EN ISO 4259, PN-EN
228+A1:2017-06 benzyna bezołowiowa, PN-EN590+A1:2017-06 olej napędowy - określonym w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2015r. póz. 1680, z późn. zm.)
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania świadectw jakości na paliwo wystawionego przez
producenta, w przypadku gdy jakość paliw budzi zastrzeżenia Zamawiającego.
7. Zamawiający wymaga aby proponowany przez Wykonawcę choćby jeden punkt tankowania
wszystkich wymienionych wyżej paliw znajdował się w odległości nie większej niż 10 km od siedziby
Zamawiającego - Rudniki. Odległość mierzona trasą - samochodem, wg „Google maps" na stronie
internetowej: httDs://www.aooale.pl/maps.
8. Zamawiający będzie uprawniony do zaopatrywania się w paliwo na stacjach/punktach paliwowych
Wykonawcy, wskazanych w formularzu oferty.
9. Wykonawca zapewni obsługę tankowania całodobowo lub w ograniczeniach czasowych w
następujących godzinach:
- od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 16:00,
- w soboty w godz. 7:00 do 14:00
z możliwością interwencyjnego tankowania od poniedziałku do niedzieli całodobowo, po
wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego.
10. Paliwo będzie sprzedawane po cenach obowiązujących w dniu zakupu w danej stacji, z
zastosowaniem stałego rabatu/upustu podanego w formularzu ofertowym (jeżeli Wykonawca zaoferuje
rabat/upust). Stały rabaVupust nie podlega waloryzacji i nie podlega zmianie. Wysokość rabatu/upustu
nie może być wartością mniejszą od ZERA.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby obsługiwanych w ciągu roku pojazdów. W
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przypadku zmiany ilości i rodzaju pojazdów, zostanie to zapisane w postaci uaktualnionego wykazu do
umowy.
12. Dopuszcza się stosowanie kart paliwowych/flotowych do przeprowadzenia tankowania.
13. Wykonawca aby umożliwić prowadzenie ewidencji pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów
Zamawiającego, zobowiązany jest każdorazowo przy bezgotówkowej sprzedaży paliw do wystawienia
Zamawiającemu dokumentu zawierającego:
- Nazwy, siedziby, nr NIP Zamawiającego
- datę pobierania paliwa,
- ilość i rodzaj pobranego paliwa
- wyszczególnienie tankowanego pojazdu
- numer rejestracyjnego pojazdu,
- wartość transakcji
- naliczony stały rabat/upust ( jeśli dotyczy)
14, Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru
transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług. Dokonanie
przez użytkownika kart paliwowych/flotowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostaje
wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. Użytkownik kart paliwowych/flotowych sprawdzi
prawidłowość danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz.
15. Zamawiający dopuszcza dowolne rozwiązania techniczne stosowane przez Wykonawcę w celu
ewidencjonowania zakupów ( np.: karta paliwowa, asygnata lub inne) z zastrzeżeniem iż rozwiązanie
takie musi zapewnić uzyskanie co najmniej powyżej wskazanych informacji oraz nie może generować
dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.
16. Faktura wraz z załącznikiem powinna zawierać pełny monitoring transakcji.
17. Płatność za dostawę następować będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto, w
terminie 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
18. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących dostawę
19. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga przedmiotowych środków
dowodowych.

21. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Główny kod CPV:
09100000-0 Paliwa
Dodatkowy kod CPV:
09134100-8 Olej napędowy,
09132100-4 benzyna bezołowiowa
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V. Wizja lokalna
1. Zamawiający informuje, że nie wymaga ale zaleca by przygotowanie oferty poprzedzone
było odbyciem wizji lokalnej.
2. W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do
komunikowania się z Wykonawcami.

VI. Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy

(podwykonawcom)
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę

przedmiotowego zadania.
Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawców, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych
w realizację zamówienia, jeżeli są już znani.

3. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy w jakimkolwiek zakresie z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego
zamówienia.

VII. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia wynosi: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023 r.

^

VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga , aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności w
zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z
ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. Póz. 1385 ze zm.) wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
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3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale VIII, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia/lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. „Stosowna
sytuacja" wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie/lub jego części, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
(załącznik nr 5 do SWZ). W takim przypadku należy podać nazwy (firmy) podmiotów w Formularzu
ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

IX. Podstawy wykluczenia z postępowania

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1.1. wart.108ust.1 PZPtj.:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art.258
Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego , w art. 46- 48 ustawy

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. póz. 1133 oraz z 2021 r. póz.
2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. O refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. z 2021 r.póz. 523, 1292, 1559 i 2054 i 2120)

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Z 2021 r. póz. 1745),

f)
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g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o
którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od
siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który
należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.2. w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, tj.:

a) W stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury;

1.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie
ustawy Pzp, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
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2.

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. 2022, póz. 835) wyklucza się:

l) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. l pkt 3 ww. ustawy;

2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
l marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. póz.
593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. l pkt 3 ww. Ustawy;

3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. l pkt 37
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. póz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany
na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
l pkt 3 ww. ustawy.

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.3.
Wykonawca ma obowiązek aktualizować stosowne oświadczenia w przypadku wszelkich zmian w tym
zakresie.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy
Pzp.

X. Wykaz oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw
wykluczenia

1. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
Wykonawca wraz z oferta zobowiązany jest złożyć:

Formularz ofertowy, stanowiący zał.nr 1 do SWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne
dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych
dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww.
dokumentów.
Formularz ofertowy musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby na które Wykonawca będzie się
powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiący zał. Nr 5 do
SWZ., jeżeli dotyczy.
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Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania ww. podmiotów
do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne
podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór stanowi zał. Nr 5 do SWZ,
musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać 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 roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
- Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu i art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego , sporządzonym zgodnie z zał. Nr 4 do SWZ

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanej wykluczenia z
art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego- zał. Nr 9 do SWZ
(jeżeli dotyczy)
Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty
załączyć pełnomocnictwo do tej czynności.
- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ( jeżeli dotyczy)
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Oryginał pełnomocnictwa składa się w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia tub kopia (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. Elektroniczna kopia
pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego notariusza, powinny
być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.



Nr postępowania: PRG.271.9.2022

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować
zamierzają poszczególni Wykonawcy.

Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej ( opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

Samooczyszczenie - w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt1, 2 i5 lub art. 109. Ust. 1
pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że
spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe
postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych
regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są
wystarczające, wyklucza wykonawcę.

2. Zamawiający wzywa wykonawcę na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od
dnia wezwania:

podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu
o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych.

Wymaganymi w niniejszym postępowaniu podmiotowymi środkami dowodowymi są:
A. na potwierdzenie braku podstaw wyklyczeniąi
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l) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt4 ustawy Pzp sporządzone
nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji;

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z
M/ytonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
2] oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. póz. 275), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ
3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z
IVytonavii'coiv wspólnie ubiegających się o zamówienie - wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ

3. Podmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2.A. pkt 1), składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

B. na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
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1. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 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, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art5. 125 ust. 1 Pzp
dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.

W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych
przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od
wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 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.

XI. Poleganie na zasobach innych podmiotów-jeżeli dotyczy
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy, roboty
budowlane lub usługi do realizacji którego te zdolności są wymagane.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - załącznik nr 5 do SWZ.

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, 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. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 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
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przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X 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, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych
w Rozdziale X SWZ - załącznik nr 9 do SWZ.

XII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się
f o udzielenie zamówienia ( spółki cywilne/Konsorcja)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do
oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w Rozdziale X SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia
i dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierają poszczególni
wykonawcy.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia
zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć zamawiającemu przed zawarciem
umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowę regulującą swoją współpracę.

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub
dokumentów

1. Zgodnie z art. 61 ust.1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów
lub oświadczeń miedzy zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
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uwzględnionych w ustawie P.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacjielektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacjielektronicznej, zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usługdrogą elektroniczną ( Dz. U. z 2020 r. Póz. 344) za pośrednictwem Platformy Zakupowejna stronie internetowej prowadzonego postępowania .
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust, 1 ustawy P.z.p. podmiotowe środkidowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, oświadczenie podmiotuudostępniającego zasoby i inne Oświadczenia wymagane w postępowaniu sporządza się wpostaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególnościw formatach .txt, -rtf, .pdf, .doc, .docx,.odt.
3. Postępowania prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem:platformazakupowa.pl pod adresem: https://ptatformazakupowa.pl/pn/rudniki. Zamawiającydopuszcza, opcjonalnie komunikację między Zamawiającym a Wykonawcą przy użyciu:ePUAP:/GminaRudniki/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej: przetargi@rudniki.pl (zawyjątkiem oferty zał. Nr 1 do SWZ i oświadczeń wstępnych z art. 125 Pzp zał. Nr 4 do SWZ,które obligatoryjnie składane są za pośrednictwem Platformy zakupowej.4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się aby komunikacjamiedzy zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomieniaoraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem w formie elektronicznej za pomocąplatformazakupowa.pl i formularza „ Wyślij wiadomość do zamawiającego".Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmujesię datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego", po którym pojawi się komunikat, że wiadomość zostaławysłana do zamawiającego.

5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwemptatformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,zmiany terminu składania i otwarcia ofert - kierowanie do ogółu zainteresowanychZamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „ Komunikaty". Korespondencja, którejzgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzieprzekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) w zakresie proceduralnym: Małgorzata Gajda, e-mail: przetargi@rudniki.pl, tel. 34 3595072w. 24;

2) w zakresie merytorycznym: Łukasz Sykulski tel. 34 3595057, kom. 607605634
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej PlatformyZakupowej wskazuje kontakt z Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacjizwiązanych z procesem składania ofert, rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy.Centrum wsparcia Klienta dostępne jest od poniedziałku do piątku w godz.: od 7:00 do 17:00 podnumerem telefonu (22)-101-02-02 lub e-mail cwk@platformazakupowa.pl.

7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatówi wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyżsystem powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.8. Zgodnie z art. 67 ustawy P.z.p. Zamawiający podaje wymagania techniczne związanez korzystaniem z Platformy:
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a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MSWindows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorerminimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Ptatformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -kodowanie UTF8,

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę orazdokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwerasynchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminiezamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" orazuznaje go za wiążący,

zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pocljinkięm.10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodnyz Instrukcją korzystania z platfprmazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdyZamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenieoferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przezZamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagęw przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzuconyw art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
11. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczącew szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert orazinnych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciuplatformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronieinternetowej pod adresem: https.V/platformazakypowa. pl/strona/45-instrukcję
12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niżprzy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
13. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać sięnumerem przedmiotowego postępowania.
14. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.15. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treściSWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 4 dni przed upływem terminuskładania ofert.

16. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie o którym mowa w ust. 15 przedłuża terminskładania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanychwykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa
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w ust. 15 Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ oraz obowiązkuprzedłużenia terminu składania ofert.
17. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 16, nie wpływa nabieg terminuskładania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów
wymaganych przez Zamawiającego w SWZ
Oferta złożona przez Wykonawcę musi obejmować całość zamówienia.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę ( sam lub jako partner Konsorcjum) zapośrednictwem Platformy Zakupowej. Platforma szyfruje oferty, w taki sposób, aby nie można byłozapoznać się z ich treścią do wyznaczonego terminu otwarcia ofert.Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygoremnieważności, w formie elektronicznej ( opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lubpostaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.C } Treść złożonej przez Wykonawcę oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymiw dokumentach zamówienia oraz ustawą Pzp. (art. 218 ust. 2.)

1. Oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszejspecyfikacji bądź zawierać wszystkie dane wymienione we wzorze formularza ofertowego. Oferta,wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektroniczniemuszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanymlub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środkówdowodowych na platformie, kwalifikowany podpis lub podpis zaufany lub podpis osobistyWykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na któregozdolnościach tub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający sięo udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego znich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisemelektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osobyupoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w postacielektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osobyupoważnioną/upoważnione.

3.0ferta powinna być:

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem

platformazakupowa.pl,

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plikówmuszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji
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elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym(elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączeniaodpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
6.Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicęprzedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca,nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą byćone udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowiątajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejscewyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
7.Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składaniaofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono winstrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie

8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i oferta ta musi być zgodna z treścią SWZ.Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegaćbędzie odrzuceniu.

9.Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizowaćzamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że wSWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonychw innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalnościpodmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, zwyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie znim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,albo przez podwykonawcę.

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku tomaksymalnie 500 MB.

13. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodnez Załącznikiem nr 2 do "Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacjiw postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanegodalej Rozporządzeniem KRI.
14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) zeszczególnym wskazaniem na .pdf
15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednegoz rozszerzeń:

a) .zip
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b) .72

16. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożonenieskutecznie.

17. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikacjępodpisu Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plikówskładających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisemkwalifikowanym w formacie PAdES.
Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES
o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisemprzekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.

18. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.19. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego sięo udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończeniaprzyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składaniaofert/wniosków.

20. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejszepodpisanie każdego ze skompresowanych plików.
21. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ichpodpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważnebędzie z koniecznością odrzucenia oferty.
22. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
23. Ofertę należy złożyć z wymacianymi załącznikami:

a) Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału wpostępowaniu składane na podst. art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i art.7 ust. 1 ustawy oszczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę orazsłużących ochronie bezpieczeństwa narodowego,c) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,d) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania w postępowaniu Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie - dotyczy ofert składanych przezWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wrozdziale XI I SWZ,
e) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z załącznikiem nr 5 SWZ (jeślidotyczy)- jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału polega nazdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wraz z zobowiązaniem składaoświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu tego podmiotu orazoświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakimWykonawca powołuje się na jego zasoby,
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do ofertyoświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizowaćzamierzają poszczególni Wykonawcy

g) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby na które Wykonawca będzie siępowoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiący zał. Nr 9 doSWZ„ Geżeli dotyczy),
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24. Oferta musi być złożona w oryginale. Wykonawca podpisuje ww. dokumentykwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistymwystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotemświadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniający wymogibezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r. o Usługach zaufania orazidentyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2020r., póz. 1173). Kwalifikowany podpiselektroniczny oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocąkwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się nakwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.
25. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie,jak składana oferta. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznegopoświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. -Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisemelektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego
uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem. Elektroniczna kopiapełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
26. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożoneprzedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenialub uzupełnienia w wyznaczonym terminie ( w przedmiotowym postępowaniu nie sąwymagane).

25. Dodatkowe wymagania i zalecenia Zamawiającego:

l) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne zZałącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności" (art. 18ust. 3 ustawy o informatyzacji). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc.docx ,xts .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2)Zamawiający rekomenduje, w celu kompresji danych, wykorzystanie jednego z formatów:.zip, .7z.

3)Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawców, poza wskazanymi wyżejrozszerzeniami plików, także formatu kompresji .rar. W związku z tym, iż jest to formatobsługiwany przez wiele powszechnie dostępnych programów do kompresji, w tym programówdarmowych i open source, zaś Zamawiający nie wymaga jego stosowania, nie majązastosowania wymogi wskazane w art. 66 ust. 1 ustawy.
4) Jeśli Wykonawca załącza informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, muszą być onezałączone w odrębnym pliku odpowiednio opisanym w celu ułatwienia ich identyfikacji.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisówustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takichinformacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżoneinformacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, októrych mowa w art. 222 ust. 5. (art. 18 ust. 3).
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkrecji, które Wykonawca zastrzeże jakotajemnica przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku na Platformie zakupowejw osobnym potu składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tej informacji.
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Przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć tylko takie informacje, które objęte sązakresem podanym w definicji zawartej w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwejkonkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 póz. 1913) tj. „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie sięinformacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacjeposiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorzeich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajeminformacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania zinformacji tub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania wcelu utrzymania ich w poufności." W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicaprzedsiębiorstwa Wykonawca obowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacjestanowią taką tajemnicę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zastrzegł oraz wykazał, żez_astrc^2on^lnform^cie^tanow^i^Mernnlc_ęj3j:ze^si^biors^tw^^wrinformacji.

Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celuzachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa jak równieżbrak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkujejawnością całej oferty.

5)Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilemzaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plikówpodpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosimaksymalnie 5MB.

6)W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:a ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikacjępodpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składającychsię na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formaciePAdES,

a pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES.Wykonawca powinien pamiętać, aby w przypadku osobnego pliku z podpisem, przekazywaćgo łącznie z dokumentem podpisywanym,
a Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiemczasu.

o
7)Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwośćprawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
8)Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ichpodpisem. Skutkuje to naruszeniem integralności plików.

XV. Sposób obliczania ceny oferty

2.

l. Wykonawca zobowiązany jest do podania w Formularzu ofertowym średnich cen
jednostkowych za 1 litr benzyny bezołowiowej 95, 1 litr benzyny bezołowiowej 98 oraz 1 litr
oleju napędowego w miesiącu poprzedzającym złożenie oferty tj. październik 2022r. ze stacji
Wykonawcy najbliżej położonej od siedziby Zamawiającego, podać wysokość stałego rabatu
od ceny brutto dla 1 litra paliwa w złotych. Suma wartości brutto poszczególnych rodzajów
paliw po udzielonym rabacie będzie ceną oferty.

Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
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3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
5. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia

w trakcie realizacji zamówienia.
6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z
2021 r. Póz. 685,694 i 802) dla celów zastosowania kryterium ceny tub kosztu Zamawiający
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby
obowiązek rozliczyć. W ofercie, Wykonawca ma obowiązek: ( art. 225)
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania

zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego,

bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.

7. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść
formularza.

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa
zostanie przyjęta cena podana słownie.

XVI. Wymagania dotyczące wadium
l. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XVII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 05.01.2023 r. . Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga
złożenia przez V\^konawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie
terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem
okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
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XVIII. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć dokumentami złożyć przy użyciu komunikacji elektronicznej

wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/rudniki w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej
prowadzonego postępowania do dnia 07.12.2022 r. do godziny 9:00
Zaleca się zaplanowanie złożenia oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich

wymaganych załączników natęży ktiknąć przycisk „Przejdź do podsumowania".
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana

elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za
pośrednictwem platformazakypowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis
bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności
wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej
j opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę"
i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania
oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
https://ptatformazakupQwa.pl/strQna/45-instrul<cię

7. Składanie ofert przez Platformę www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców
bezpłatne.

XIX. Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie późniejniż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 07.12.2022rgodz. 9:05. Otwarcie ofert jest niejawne.
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2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego,
w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert
w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie
po usunięciu awarii.

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty
zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakuppwa.pl
w sekcji „Komunikaty".

Uwaga! Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej
sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji
otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie
takie uprawnienie.

XX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriamioceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium: Waga:
1. Cena oferty 60%
2. Dostępność punktu tankowania 40%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym dokonywany będzie w oparciuo kryteria jakie stanowić będzie:
a) Cena oferty - 60 % (w PLN)
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b) Dostępność punktu tankowania - 40% (w godzinach)
Liczba punktów za kryterium „Cena oferty" będzie liczona wg. następującego wzoru :

Cx = (C mln/Cbad ) X 60 % X 100gdzie:

Cx - ilość punktów przyznanej danej ofercie za cenę brutto (z VAT);Cmin - minimalna cena brutto (z VAT) zaoferowana w przetargu;Cbad - cena brutto (z VAT) podana przez oferenta dla którego wynik jest obliczany.
Liczba punktów za kryterium „Dostępność punktu tankowania" będzie liczona w.następujący sposób:

gdzie: Dx = (Dbad/Dmax ) X 40 % X 100
Dx - ilość punktów przyznanej danej ofercie za czas dostępności punktutankowania;

Dmax - najdłuższy czas dostępności punktu tankowania spośród badanych ofert;Dbad - czas dostępności punktu tankowania podany przez oferenta dla któregowynik jest obliczany.

Zamawiający ustala minimalny czas dostępności punktu tankowania na przedmiotzamówienia na 9 godzin, zaś maksymalny na 24 godziny.
Zaoferowanie przez Wykonawcę czasu dostępności zamówienia poniżej ustalonegominimum, spowoduje odrzucenie oferty, jako niegodnej z treścią SWZ.Zaoferowanie przez Wykonawcę czas dostępności zamówienia powyżej ustalonegomaksimum będzie traktowane przez Zamawiającego jako maksymalny wymaganyczas dostępności tj. 24 godziny.

Łączna ocena ofert:
Wx= Cx + Dx

Gdzie:
Wx - wskaźnik oceny oferty
Cx - ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena";Dx - ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „dostępność punktutankowania".

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzieliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana zanajkorzystniejszą.

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt., od 1 członka komisji
przetargowej. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków komisjiprzetargowej będą zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie.
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Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawi taki sam wskaźnik oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertęz niższą ceną.

6.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczącychtreści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanychpoprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodująceistotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku doprzedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonaniaprzedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lubwynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tymzłożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnieniamogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp.
9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenęw stosunku do przedmiotu zamówienia.

11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub
jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.

12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiomokreślonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niejkryteria oceny ofert.

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześniewykonawców, którzy złożyli oferty o:

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawcy, którzy
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o

złożyli oferty, a także punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację,

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje o których mowa w ust. 1 pkt. 1 na stronieinternetowej prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający może nie ujawniać informacji o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłobysprzeczne z ważnym interesem publicznym.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, zuwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środkówkomunikacji elektronicznej.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,o którym mowa w ust. 4 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybiepodstawowym złożono tylko jedną ofertę.
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawiezamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przezZamawiającego.

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego
wykonania umowy
W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane zabezpieczenie należytegowykonania umowy.

XXIII. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej
zmiany

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego nawarunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ
2. Zgodnie z brzmieniem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje sięmożliwość dokonania zmiany niniejszej umowy, w przypadku:1) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr rachunku bankowego,ltd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby, aneks
do niniejszej umowy może dotyczyć zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego;
2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatkuakcyzowego, a także

3) zmiany obowiązujących przepisów dotyczących wymagań jakościowych paliw ciekłych;
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4) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lubzakres realizacji przedmiotu umowy.
2. Oprócz okoliczności wskazanych w ust. 1, zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie
w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1-2 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron niniejszej
umowy roszczenia o zmianę umowy.
4. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przyczyn wymienionych w ust. 1-2, każdej ze Stron niniejszej
umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę niniejszej umowy. V\tystąpienie o
dokonanie zmiany winno zawierać:
a) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy,
b) uzasadnienie dokonania zmiany umowy,
a w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3) niniejszej umowy Strona umowy, która powołuje
się na zaistniałą zmianę zobowiązana jest wykazać stosownymi dokumentami drugiej stronie, że:
a) zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez V\^konawcę
oraz

b) podać o jaką dokładnie wartość zmienią się koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany
umowy.

6. Dodatkowo, w przypadku zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2022 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
3) zasad gromadzenia i wysokości wypłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- wynagrodzenie należne Wykonawcy może ulec zmianie, jeżeli zmiany te będą miały bezpośredni
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcy

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody
w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy PZP

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również
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organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małychi Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniuo udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający byłobowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemuprzed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jegotreścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jegowniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacjielektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jegowniesienia, jeżeli informacja została przekazana niż określony w lit. a.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lubwobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczeniaogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia nastronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,w którym powzięto tub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomośćo okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawyPZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawyz dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszegorozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanegodalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczeniaIzby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłającjednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatorawyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jestrównoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówieńpublicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
13. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX„ Środki ochrony prawnej" ustawy Pzp.
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XV. Spis załączników
l. Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy ( wzór);
2. Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy ;
3. Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej;
4. Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu

warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie, art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;
5. Załącznik Nr 5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby;
6. Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz pojazdów OSP z Gminy Rudniki;
7. Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia;

8. Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp ;

9. Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanekwykluczenia z art. 7 ust 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; (jeśli dotyczy);

10. Załącznik Nr 10 do SWZ - Wykaz pojazdów Sekcja komunalna

o


