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1.

DEFINICJE

Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
1)

Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami);

2)

Postępowaniu – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie niniejszego
Zamówienia publicznego;

3)

Zamawiającym – należy przez to rozumieć LOTOS Petrobaltic Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku, 80-758, ul. Stary Dwór 9;

4)

Specyfikacji lub SIWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia w niniejszym Postępowaniu;

5)

Ofercie – należy przez rozumieć ofertę Wykonawcy złożoną w toku Postępowania;

6)

Zamówieniu – należy przez to rozumieć niniejsze zamówienie sektorowe podlegające
przepisom Ustawy, którego przedmiot został określony w pkt. 6 Specyfikacji;

7)

Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
Zamówienia, złożyła Ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia;

8)

Cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz.
915);

9)

Umowie – należy przez to rozumieć umowę w sprawie niniejszego Zamówienia wraz
z załącznikami, zawartą w formie pisemnej po przeprowadzeniu Postępowania
i wyborze najkorzystniejszej Oferty Wykonawcy, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do
SIWZ;

10) Wzór Umowy – należy przez to rozumieć projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 3
do SIWZ;
11) Jednolitym Dokumencie – należy przez to rozumieć Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia (JEDZ) ustanowiony na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz
art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE;
12) miniPortal – należy przez to rozumieć darmowy system dla Zamawiających
i Wykonawców do elektronicznej komunikacji w postępowaniach o udzielenie
zamówienie publicznego;
13) ePUAP – należy przez to rozumieć platformę umożliwiającą złożenie, zmianę lub
wycofanie Ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
przechowywanie zaszyfrowanych Ofert na skrzynce odbiorczej Zamawiającego oraz
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wszelką

komunikację

pomiędzy

Zamawiającym

i

Wykonawcami

dotyczącą

Postępowania;
14) Oryginał (dokumentu) – należy przez to rozumieć dokument w postaci elektronicznej
opatrzony kwalifikowanym podpisem przez osobę lub osoby uprawnione do
reprezentowania podmiotu;
15) Kopia (dokumentu) potwierdzona za zgodność z oryginałem – należy przez to
rozumieć dokument w formie skanu opatrzony kwalifikowanym podpisem przez osobę
lub osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub kopia poświadczona
notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza;
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2.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

2.1. Dane Zamawiającego:
Nazwa:

LOTOS Petrobaltic S.A.

Adres:

Polska, 80-758 Gdańsk, ul. Stary Dwór 9

Telefon:

+48 58 301 30 61

Faks:

+48 58 301 43 11

Strona www:
http://www.lotos.pl/163/grupa_kapitalowa/nasze_spolki/lotos_petrobaltic
E-mail:

pp@lotospetrobaltic.pl

KRS:

0000171101

NIP:

PL5830003042

Bank Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. II O/Gdańsk ul. Garncarska 23,
Konto PLN: 34 1240 1268 1111 0000 1542 4172
Konto EUR: 86 1240 1268 1978 0000 1542 4215
SWIFT: PKOPPLPW
2.2. Pełnomocnik Zamawiającego
Nazwa:

Grupa LOTOS S.A.

Adres:

Polska, 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135

Telefon:

+48 58 308 80 71

Faks:

+48 58 308 85 69

Strona www:

http://www.lotos.pl

E-mail:

pp@grupalotos.pl

KRS:

0000106150

NIP:

PL5830000960

2.3. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Mariusz Szwocher tel. +48 58 308 80 71; e-mail: pp@grupalotos.pl
Kontakt od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. 9ºº - 14ºº.
3.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

3.1. Postępowanie o udzielenie Zamówienia podlega Ustawie i jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego.
3.2. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy
Ustawy,

przepisy

Wykonawcze

wydane

na

jej

podstawie.

Do

czynności

podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w Postępowaniu o udzielenie
Zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
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(Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią
inaczej.
3.3. Postępowanie o udzielenie Zamówienia, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja
oznaczone jest numerem: WW/LPB/ZP-4/2019. Wykonawcy porozumiewając się
z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer.
3.4. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego Zamówienia prowadzone jest w języku
polskim.
3.5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 Ustawy, jeżeli ostatni
dzień terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od
pracy.
4.

INFORMACJE O OFERTACH WARIANTOWYCH

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.

WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Informacje dotyczące wadium:
5.1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
5.2. Warunkiem podpisania Umowy z Wykonawcą, którego Oferta zostanie wybrana jest
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % Ceny
całkowitej podanej w Ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
5.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
form określonych w art. 148 ust. 1 Ustawy. Zamawiający nie wyraża zgody na
wniesienie zabezpieczenia w sposób opisany w art. 148 ust. 2 Ustawy.
5.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego wskazany w pkt. 2.1 SIWZ. W tytule przelewu należy
umieścić informację „zabezpieczenie umowy – SUKCESYWNE DOSTAWY RUR
OKŁADZINOWYCH I WYDOBYWCZYCH ORAZ ŁĄCZNIKÓW I MANIPULAKÓW
DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO”, za datę wniesienia będzie się uważać dzień,
w którym kwota wpłynęła na konto Zamawiającego. W pozostałych formach,
zabezpieczenie należy złożyć w Siedzibie Zamawiającego w godz. od 8:00 do
14:00. Zabezpieczenie wnosi się przed terminem zawarcia Umowy.
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5.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
5.6. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi być przed
podpisaniem Umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. Wymaga się, aby
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy było bezwarunkowe i płatne na
pierwsze żądanie Zamawiającego.
5.7. W

trakcie

realizacji

Umowy

Wykonawca

może

dokonać

zmiany

formy

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy.
5.8. Zmiana formy zabezpieczenia jest

dokonywana

z zachowaniem

ciągłości

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
5.9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
5.10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a w przypadku
zabezpieczeń roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający zwraca w terminie 15
dni po upływie okresu rękojmi za wady.
5.11. Postanowienia w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określone
są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
6.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6.1. Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa będzie rur wydobywczych
i okładzinowych oraz łączników i manipulaków.
6.2. Na Przedmiot Zamówienia składa się 8 (osiem) odrębnych części (Zadania):
6.2.1. Część (Zadanie) nr 1 – Dostawa rur wydobywczych, manipulaków
i łączników o średnicy 2 7/8”,
6.2.2. Część (Zadanie) nr 2 – Dostawa rur wydobywczych i manikulaków
o średnicy 3 1/2",
6.2.3. Część (Zadanie) nr 3 – Dostawa rur okładzinowych o średnicy 20”,
6.2.4. Część (Zadanie) nr 4 – Dostawa rur okładzinowych o średnicy 13 3/8”,
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6.2.5. Część (Zadanie) nr 5 – Dostawa rur riserowych o średnicy 13 3/8”,
6.2.6. Część (Zadanie) nr 6 – Dostawa rur okładzinowych o średnicy 9 5/8”,
6.2.7. Część (Zadanie) nr 7 – Dostawa rur riserowych o średnicy 9 5/8”,
6.2.8. Część (Zadanie) nr 8 – Dostawa rur okładzinowych o średnicy 7”,
6.3. Zamawiający wymaga, aby rury stanowiące Przedmiot Zamówienia:
6.3.1. były fabrycznie nowe – rok produkcji 2016 – 2021,
6.3.2. były wykonane zgodnie z normami API Spec. 5CT, a certyfikaty (atesty) to
potwierdzające zostaną dostarczone wraz z Przedmiotem Zamówienia,
6.3.3. spełniał wymagania PSL-1 lub PSL- 2 (wg ISO 11960),
6.3.4. były wykonane i oznakowane zgodnie z normą PN - EN ISO 11960 (API
SPEC 5 CT),
na

potwierdzenie

czego

Wykonawca

przedłoży

wraz

z

ofertą

stosowne

oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.
6.4. Wszędzie tam, gdzie Przedmiot Zamówienia jest opisany poprzez wskazanie:
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu,
który

charakteryzuje

Wykonawcę,

jeżeli

produkty

lub

mogłoby

to

usługi

dostarczane

doprowadzić

do

przez

konkretnego

uprzywilejowania

lub

wyeliminowania niektórych Wykonawców, Zamawiający dopuszcza zastosowanie
przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ.
Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które
umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą
innych rozwiązań technicznych.
W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie Przedmiotu Zamówienia oznaczeń
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy je rozumieć
jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie
rozwiązań równoważnych do opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo gdy
wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć,
że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Ciężar
udowodnienia

równoważności

spoczywa

na

Wykonawcy.

W

przypadku

zaoferowania elementu równoważnego, Wykonawca ma obowiązek zamieścić
informację w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ
o zastosowaniu równoważności dla oferowanego elementu oraz wpisać dokładne
parametry określające dany element.
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6.5. Deklarując rozwiązania równoważne opisanym w formularzu cenowym Wykonawcy
muszą wziąć pod uwagę, w szczególności:
6.5.1. Specyfikę

miejsca

wykorzystania

asortymentu

(platformy

wiertniczo

wydobywcze zlokalizowane na Morzu Bałtyckim).
6.5.2. Kompatybilność Przedmiotu Zamówienia z osprzętem instalacji, do której
będzie on skręcany (np. z butem, łącznikiem posadowym, pup-jointami,
zaworem zwrotnym, zaworem wgłębnym, elektryczną pompą wgłębną,
wieszakiem, pakerem i innym osprzętem wiertniczym oraz wyposażeniem
wgłębnym), które posiadają identyczne gwinty w stosunku do asortymentu
stanowiącego Przedmiot Zamówienia. W przypadku rur dodatkowym
elementem, który wymusza kompatybilność są ochraniacze kabla pompy, a
zastosowanie niekompatybilnych może spowodować uszkodzenie kabla
pompy wgłębnej lub linii iniekcyjnych.
6.5.3. Bezpieczeństwo pracy.
Konieczność stosowania łączników przejściowych pomiędzy rurami, a
każdym

elementem

wyposażenia

wgłębnego

stosowanego

przez

Zamawiającego. W zakresie bezpieczeństwa szczególną uwagę należy
zwrócić na szczelność instalacji.
6.5.4. Uniwersalność Przedmiotu Zamówienia.
Zamawiający posiada 3 platformy wiertniczo – wydobywcze, wyposażone w
te same instalacje co pozwala mu na zamienne używanie tych samych
elementów wyposażenia wgłębnego z użyciem rur w odwiertach na złożach,
które eksploatuje.
6.6. Przedmiot Zamówienia wg. kodu Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
44161500, 44164100
6.7. Szczegółowe informacje dotyczące Przedmiotu Zamówienia znajdują się we Wzorze
Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
6.8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną Ofertę.
6.9. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
6.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
6.11. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
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6.12. Zamawiający nie przewiduje wyboru Oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
6.13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu.
6.14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania Zamówienia.
6.15. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części Zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
7.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

7.1. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy licząc od daty udzielenia Zamówienia
(tj. zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia)
7.2. Miejsce wykonywania Zamówienia: Siedziba Wykonawcy.
8.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

8.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1
Ustawy.
8.2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24
ust. 5 pkt. 1) Ustawy.
8.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
pkt 16–20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy 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. Przepisu zdania pierwszego 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.
8.4. Z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Ustawy, to jest Wykonawca nie podlega
wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d, oraz
w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14, jeżeli osoba, o której mowa
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w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13
lit. d.
8.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt. 8.3. SIWZ
8.6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 Ustawy, przed
wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość
udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
Zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób
zapewnienia konkurencji.
8.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
9.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
9.1.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
9.1.1.1. uzyskali w każdym roku w okresie ostatnich 3 lat obrotowych,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
9.1.1.1.1. w przypadku składania Oferty na Zadanie nr 1
przychody w obszarze objętym niniejszym zamówieniem
(Zadaniem) w wysokości minimum 1.200.000,00 PLN
9.1.1.1.2. w przypadku składania Oferty na Zadanie nr 2
przychody w obszarze objętym niniejszym zamówieniem
(Zadaniem) w wysokości 300.000,00 PLN,
9.1.1.1.3. w przypadku składania Oferty na Zadanie nr 3
przychody w obszarze objętym niniejszym zamówieniem
(Zadaniem) w wysokości 250.000,00 PLN,
9.1.1.1.4. w przypadku składania Oferty na Zadanie nr 4
przychody w obszarze objętym niniejszym zamówieniem
(Zadaniem) w wysokości 580.000,00 PLN,
9.1.1.1.5. w przypadku składania Oferty na Zadanie nr 5
przychody w obszarze objętym niniejszym zamówieniem
(Zadaniem) w wysokości 210.000,00 PLN,
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9.1.1.1.6. w przypadku składania Oferty na Zadanie nr 6
przychody w obszarze objętym niniejszym zamówieniem
(Zadaniem) w wysokości 1.100.000,00 PLN,
9.1.1.1.7. w przypadku składania Oferty na Zadanie nr 7
przychody w obszarze objętym niniejszym zamówieniem
(Zadaniem) w wysokości 140.000,00 PLN,
9.1.1.1.8. w przypadku składania Oferty na Zadanie nr 8
przychody w obszarze objętym niniejszym zamówieniem
(Zadaniem) w wysokości 200.000,00 PLN,
9.1.1.1.9. w przypadku składania Oferty na kilka z Zadań spośród
Zadań nr 1 do 8 przychody w obszarze objętym
zamówieniem w Zadaniach, na które Wykonawca składa
Ofertę,

w

wysokości

będącej

sumą

minimalnych

przychodów określonych dla tych Zadań, na które
Wykonawca składa Ofertę.
9.1.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
9.1.2.1. posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu dostaw objętych
Przedmiotem Zamówienia, tj.: w okresie ostatnich 3 (trzech) lat
przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co
najmniej 1 (jedną) umowę:
9.1.2.2. w przypadku składania Oferty na Zadanie nr 1 i/lub 2: na dostawę
rur wydobywczych odpowiadających Przedmiotowi Zamówienia
określonemu w Zadaniu nr 1 lub 2, w ilości nie mniejszej niż
5.000,00 m,
9.1.2.3. w przypadku składania Oferty na Zadanie nr 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6
i/lub 7 i/lub 8: na dostawę rur okładzinowych odpowiadających
Przedmiotowi Zamówienia określonemu w Zadaniu nr 3 lub 4 lub 5
lub 6 lub 7 lub 8, w ilości nie mniejszej niż 800,00 m.
9.2. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w Postępowaniu będzie dokonana
na podstawie oświadczeń oraz dokumentów określonych w pkt. 10 SIWZ.
Niespełnienie ww. warunków udziału w Postępowaniu stanowi podstawę do
wykluczenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy.
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9.3. Wykonawca

może

w

celu

potwierdzenia

spełniania

warunków

udziału

w Postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
9.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi

zasobami

tych

podmiotów,

w

szczególności

przedstawiając

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji Zamówienia. Zobowiązanie podmiotu do oddania do
dyspozycji niezbędnych zasobów, o którym mowa powyżej składane jest wraz
z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,

podpisane

przez

osobę

lub

osoby

uprawnione

do

jego

reprezentowania za pośrednictwem Wykonawcy, który składa Ofertę.
9.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
9.6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1) Ustawy.
9.7. Zamawiający może, na każdym etapie Postępowania, uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację Zamówienia.
10. WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA
10.1. Do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1
do SIWZ należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
Jednolitego Dokumentu oraz dokumenty, o których mowa w punktach 9.4,
10.2, 10.3, 11.4 SIWZ. Pozostałe dokumenty Wykonawca złoży na wezwanie
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Zamawiającego. Sposób złożenia powyższych dokumentów składających się na
Ofertę został opisany w pkt. 16.3 SIWZ.
10.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu,
zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą także Jednolite Dokumenty dotyczące tych
podmiotów w formie opisanej w pkt. 10.3. SIWZ.
10.3. Jednolity Dokument należy sporządzić zgodnie ze wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/UE oraz art. 80 ust. 3
dyrektywy 2014/25/UE:
10.3.1. Wzór Jednolitego Dokumentu w formacie .xml oraz .pdf stanowi Załącznik
nr 7 do SIWZ.
10.3.2. Jednolity Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jednolite Dokumenty składane
przez podmioty trzecie udostępniające zasoby powinny mieć formę
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdy podmiot udostępniający tych zasoby.
10.3.3. Wykonawca

wypełnia

Jednolity

Dokument,

tworząc

dokument

elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD* lub innych dostępnych
narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie Jednolitego
Dokumentu i utworzenie dokumentu elektronicznego.
* narzędzie ESPD dostępne jest na stronie:

https://espd.uzp.gov.pl
Wykonawca w celu uzupełnienia JEDZ za pomocą narzędzia ESPD
pobiera ze strony Załącznik nr 7 do SIWZ i zapisuje go na twardym dysku.
Następnie poprzez kliknięcie powyższego linku przechodzi na stronę
narzędzia ESPD. W sekcji „Kim jesteś?” wybiera opcję „Jestem
Wykonawcą”, a następnie w sekcji „Co chcesz zrobić?” wybiera opcję
„zaimportować ESPD”, dalej postępuje zgodnie ze wskazówkami na
stronie.
10.3.4. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę elektronicznego
Jednolitego

Dokumentu,

Wykonawca

podpisuje

ww.

dokument

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę
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kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa
określone

w

ustawie

o

usługach

zaufania

oraz

identyfikacji

elektronicznej1.
10.3.5. Obowiązek złożenia Jednolitego Dokumentu w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony
powyżej dotyczy również Jednolitego Dokumentu składanego na
wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy.
10.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu opisanych
w pkt. 9 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie określonym w pkt.
10.11 SIWZ następujące dokumenty:
10.4.1. w zakresie warunku opisanego w pkt. 9.1.1.1 SIWZ:
sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie
sprawozdania

wymagane

jest

przepisami

prawa

kraju,

w

którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości,
również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części,
aw

przypadku

Wykonawców

niezobowiązanych

do

sporządzenia

sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład
obroty oraz aktywa i zobowiązania.
10.4.2. w zakresie warunku opisanego w pkt. 9.1.2.1 SIWZ:
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
1

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)
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W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych,
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania Ofert.
Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
10.5. W przypadku, gdy Wykonawca w celu udokumentowania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu dostarczy wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty,
w których kwoty będą podane w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu oceny
spełnienia wymogów postawionych przez Zamawiającego przeliczy podane kwoty
na PLN według średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego (NBP)
obowiązującego w dniu upływu terminu składania ofert. W razie gdyby w kurs
obowiązujący w tym dniu był niedostępny Zamawiający przeliczy odpowiednie
kwoty według ostatniego dostępnego kursu obowiązującego przed dniem skłania
ofert w Postępowaniu.
10.6. 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 dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne,
do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
10.7. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1
Ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie Postępowania.
10.8. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie Postępowania.
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10.9. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25
ust. 1 Ustawy.
10.10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy,
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
10.11. Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie,

aktualnych

na

dzień

złożenia

oświadczeń

lub

dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy,
w szczególności:
10.11.1. wykazy i dokumenty, o których mowa w punkcie 10.3.2 SIWZ,
10.11.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie
na karę aresztu, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4
Ustawy, Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy, oraz w przypadku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy, jeżeli osoba, o której mowa w tym
przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1
pkt 13 lit. d) Ustawy,
10.11.3. zaświadczenia

właściwego

naczelnika

Urzędu

Skarbowego

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania

ofert,

lub

innego

dokumentu

potwierdzającego,

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,
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10.11.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń

Społecznych

lub

Kasy

Rolniczego

Ubezpieczenia

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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,
10.11.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) Ustawy,
10.11.6. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności,
10.11.7. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
10.12. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23) Ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w Postępowaniu.
Wzór powyższego oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
Oświadczenie należy złożyć za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP lub przez miniPortal.
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10.13. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
zobowiązani

są

przedstawić

dokument

ustanawiający

pełnomocnika

upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.14. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w punkcie
10.11.2-10.11.7 i 10.12 SIWZ.
10.15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Polskiej,

Rzeczypospolitej

składa

dokumenty,

o których

mowa

w

§

7

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 z dnia 2016.07.27 ze zm.).
10.16. W przypadku Wykonawca mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie ma § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający

od

Wykonawcy

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

(Dz.U.2016.1126 z dnia 2016.07.27 ze zm.).
10.17. W przypadku Wykonawców, o których mowa w pkt. 10.15 i 10.16 SIWZ w celu
uniknięcia wątpliwości co do rodzajów wymaganych przez Zamawiającego
Wykonawcy mogą posłużyć się systemem informacyjnym e-CERTIS, za
pośrednictwem którego Wykonawcy mogą sprawdzić, jakie zaświadczenia są
wymagane w ramach procedur udzielania zamówień publicznych w danym
Państwie w UE. System e-CERTIS dostępny jest pod adresem:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/
10.18. Oświadczenia,

dotyczące

Wykonawcy

i

innych

podmiotów,

na

których

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w Oryginale.
10.19. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, inne niż oświadczenia,
o których mowa w 10.18 SIWZ, składane są w Oryginale lub Kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem.
10.20. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
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wspólnie

ubiegający

się

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

albo

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10.21. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.
10.22. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
11.1. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie zastosowanie
ma art. 23 Ustawy.
11.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców,
Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o Zamówienie jako potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu
oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia.
11.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku „innych podmiotów’, na których zasobach Wykonawca polega,
dokumenty dotyczące Wykonawcy lub „innych podmiotów” muszą być złożone
wraz z ofertą w Oryginale za pośrednictwem Wykonawcy, który składa ofertę.
11.4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie publiczne są zobowiązani do
ustanowienia pełnomocnika. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, w tym
wskazywać czy pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia czy również do zawarcia umowy.
Dokument

pełnomocnictwa

powinien

być

podpisany

przez

wszystkich

Wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą
wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców.
11.5. Ofertę podpisuje pełnomocnik w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
11.6. W

przypadku

wyboru

oferty

najkorzystniejszej

Wykonawców

wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy
o zamówienie

publiczne,

przedłożyć

Zamawiającemu

umowę

regulującą

współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ.
12.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, której adres
wskazany jest w pkt. 2.3 SIWZ.
12.2. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w szczególności w pkt. 10.11, 10.12,
10.13 i 10.14 SIWZ oraz inne wymagane przez Zamawiającego po upływie terminu
składania ofert składane są za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na
ePUAP lub formularza do komunikacji udostępnionego przez miniPortal.
12.3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym Postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED/ID postępowania) lub
sygnaturą Postępowania: WW/LPB/ZP-4/2019.
12.4. Sposób

sporządzenia

dokumentów

elektronicznych,

oświadczeń

lub

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
12.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w Postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz do formularza do komunikacji.
12.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
12.7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji
wynosi 150 MB.
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12.8. Za

datę

przekazania

elektronicznych,

wniosków,

Oferty,

oświadczeń

lub

zawiadomień,

elektronicznych

kopii

dokumentów

dokumentów

lub

oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
12.9. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz
stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
12.10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na
zasadach określonych w art. 38 Ustawy. Zamawiający jest obowiązany udzielić
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 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.
12.11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania
wniosku,

o którym mowa

powyżej,

lub dotyczy udzielonych

wyjaśnień,

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12.12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom,
którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania
źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.
12.13. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców - art. 38 ust.3 Ustawy.
12.14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji
Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w miejscu publikacji
Ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ.
12.15. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ.
Zamawiający może przedłużyć termin do składania ofert w celu umożliwienia
Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień
i zmian SIWZ, zgodnie z treścią art. 38 Ustawy.
12.16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje do złożonej oferty
tylko w formie przewidzianej w pkt. 16 SIWZ.
12.17. Zamawiający poprawi omyłki w treści Oferty, zawiadamiając o tym niezwłocznie,
pisemnie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, zgodnie z treścią art. 87
ust. 2 Ustawy.
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13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
13.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie Ceny obejmującej całość
Zamówienia w danej części (Zadaniu).
13.2. Cenę w każdym Zadaniu należy skalkulować na podstawie Formularza Cenowego
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
13.3. Cena oferty obejmuje całość Zamówienia, zawiera wszystkie koszty niezbędne do
wykonania

niniejszego

Zamówienia

z

należytą

starannością

zgodnie

z postanowieniami SIWZ, w tym podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień
składania oferty oraz wszelkie inne koszty, opłaty itp.
13.4. Cena oferty oraz wartość netto mają być wyrażone w PLN zgodnie z polskim
systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
13.5. Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej
obcej walucie.
13.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej Ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
14.1. Kryteria i ich znaczenie:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione poniżej
kryteria:
Najniższa Cena (Pc) – waga 100%
Zamawiający udziela Zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę z najniższą Ceną
za cały przedmiot Zamówienia w każdym z Zadań, spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu
14.2. Sposób oceny ofert.
Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie
podlegające odrzuceniu:
Zamawiający w kryterium Najniższa Cena może przyznać maksymalnie 100
punktów. Punkty w tym kryterium zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
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Pc = (Cmin./Cofer.) x 100 100% gdzie:
Pc

–

łączna liczba punktów przyznanych rozpatrywanej Ofercie
w kryterium Najniższa Cena,

Cmin.

–

najniższa oferowana Cena spośród Ofert niepodlegających
odrzuceniu,

Cofer.

–

Cena rozpatrywanej Oferty

14.3. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do
dwóch miejsc po przecinku.
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
15.1. Wybrany w niniejszym Postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do podpisania
Umowy zgodnie z SIWZ oraz złożoną ofertą, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia
o wyborze oferty. Wykonawca podpisze Umowę w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
15.2. Zamawiający może zawrzeć Umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem ww. terminów zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) Ustawy.
15.3. W

przypadku

wyboru

oferty

najkorzystniejszej

Wykonawców

wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem Umowy
o zamówienie

publiczne

przedłożyć

Zamawiającemu

umowę

regulującą

współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
15.4. Podstawą zawarcia Umowy będzie przedłożenie Zamawiającemu najpóźniej
w dniu zawarcia Umowy polisy OC, o której mowa w § 7 wzoru umowy,
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
16.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie oraz Ustawie.
16.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
16.3. Wykonawca składa ofertę w Postępowaniu za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania Oferty przez
Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu Oferty
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Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z Postępowaniem.
16.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .pdf, .rtf, .xps, .odt i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy i do składania oraz przyjmowania oświadczeń woli
Zamawiający preferuje

w jego imieniu.

złożenie

Oferty i

załączników

w formacie .pdf. Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez pełnomocnika
Wykonawcy,

to

do

oferty

należy

dołączyć

prawidłowo

sporządzone

pełnomocnictwo dla osoby/ób podpisujących ofertę, określające jego zakres,
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
16.5. Pełnomocnictwo składa się w Oryginale w postaci elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby udzielające
pełnomocnictwa lub w formie kopii poświadczonej notarialnie, opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. Sposób złożenia
oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania
z miniPortal.
16.6. Ofertę należy złożyć w oryginale2.
16.7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r.
poz.

418

z

późn,

zm.),

które

Wykonawca

zastrzeże

jako

tajemnicę

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „tajemnica_przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
16.8. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie
wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum
(ZIP).
16.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez Wykonawcę.

2

Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy, należy uznać za dokument elektroniczny (ofertę złożoną w postaci
elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego,
czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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16.10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób
zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu
16.11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
16.12. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki.
16.13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert w Postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 Ustawy.
16.14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy, protokół postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki
do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, o których mowa
w pkt. 16.13 SIWZ. Zastrzeżone informacje oferty winny być wyraźnie odróżnione
od jawnych elementów (np. złożone w osobnym pliku, oznaczonym przedrostkiem
„tajemnica przedsiębiorstwa” a następnie z plikami stanowiącymi jawną część
spakowane w plik ZIP, o którym mowa w pkt. 16.7 SIWZ).
17. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
17.1. Termin związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert
i wynosi 60 dni.
17.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
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17.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania Ofert, bieg
terminu związania Ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę
orzeczenia.
18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
18.1. Termin składania Ofert upływa w dniu 18.06.2019 r. o godzinie 10:00
18.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2019 r., o godzinie 10:30 w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Stary Dwór 9 .
18.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej
na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za
pomocą klucza prywatnego.
18.4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
18.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informację z otwarcia ofert.
19. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
19.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa z uwzględnieniem treści zawartych
w Załącznik nr 3 do SIWZ.
19.2. Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego Wzór Umowy –
stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. Treść Wzoru Umowy musi zostać
zaakceptowana przez Wykonawcę.
20. PROCEDURA ODWRÓCONA (art. 24aa)
20.1. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia postępowania zgodnie z art.
24aa Ustawy, co oznacza, iż Zamawiający uprawniony będzie najpierw dokonać
oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w Postępowaniu.
20.2. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta zostanie oceniona za najkorzystniejszą będzie
uchylać się od zawarcia Umowy, Zamawiający może zbadać, czy Wykonawca,
który złożył najwyżej ocenioną Ofertę spośród pozostałych ofert nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w Postępowaniu.
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21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE NINIEJSZEGO
ZAMÓWIENIA
21.1. Podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy, jeśli
poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów Ustawy.
22.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R.
W SPRAWIE
OCHRONY
OSÓB
FIZYCZNYCH
W
ZWIĄZKU
Z
PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO
PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE
(OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z
04.05.2016, STR. 1) – RODO.

22.1. Zmawiający informuje, iż dane osobowe pozyskane przez niego w związku
z prowadzonym

Postępowanie

będą

ujawniane

na

zasadach

określonych

w przepisach Ustawy.
22.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
22.2.1. administratorem danych osobowych jest LOTOS Petrobaltic S.A. ul. Stary
Dwór 9, 80-758 Gdańsk,
22.2.2. inspektorem ochrony danych osobowych w LOTOS Petrobaltic S.A. jest
Pan Jarosław Kamiński, kontakt: jaroslaw.kaminski@lotospetrobaltic.pl,
tel. 58 309 2064;
22.2.3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z niniejszym Postępowaniem,
22.2.4. odbiorcami przekazywanych przez Wykonawcę danych osobowych będą
osoby

lub

podmioty,

którym

udostępniona

zostanie

dokumentacja

Postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy,
22.2.5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania;
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22.2.6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem
w Postępowaniu, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z Ustawy;
22.2.7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

22.2.8. Wykonawcy przysługuje prawo:
22.2.8.1.

dostępu do danych osobowych dotyczącym Wykonawcy (na podstawie
art. 15 RODO),

22.2.8.2.

do sprostowania danych osobowych Wykonawcy (na podstawie art. 16
RODO),

22.2.8.3.

żądania

od

administratora

ograniczenia

przetwarzania

danych

osobowych (na podstawie art. 18 RODO) z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
22.2.8.4.

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy RODO,

22.2.9. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
22.2.9.1.

usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO),

22.2.9.2.

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

22.2.9.3.

sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie
art. 21

RODO),

gdyż

podstawą

prawną

przetwarzania

danych

osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
22.3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania osób, których dane osobowe
zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie
składanym w Postępowaniu, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez
Zamawiającego.
22.4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały
przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w Postępowaniu, Zamawiający
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wymaga przedłożenia wraz z Ofertą oświadczenia o wypełnieniu przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Strona 31 z 31

