PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z późn. zm.)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zakup gazu CNG w ilości 4 000 000 Nm3 do pojazdów zasilanych gazem CNG
przez okres 10 lat (2021-2031) wraz z infrastrukturą umożliwiającą tankowanie
ww. pojazdów
Nazwa Zamawiającego:
REGON:
NIP:
Adres:
Strona internetowa:
e-mail:
tel:
fax:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.
000151868
844-000-42-07
ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki
www.pgk.suwalki.pl
sekretariat@pgk.suwalki.pl
87 – 565 32 86
87 – 565 28 56

Uwaga:
Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono
w Rozdziale 17 SIWZ
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

skrzynka ePUAP:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SUWAŁKACH SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

znak postępowania: ZP/4/2020

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których
zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą
Pzp” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
 strona internetowa – www.pgk.suwalki.pl
 tablica ogłoszeń w siedzibie: Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z
o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest (dostawa) zakup gazu CNG w ilości 4 000 000 Nm3 do
pojazdów Zamawiającego zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat, tj. w latach 2021
– 2031, oraz wybudowanie na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w
Suwałkach Sp. z o.o., zwanej dalej „PGK w Suwałkach Sp. z o.o.” lub
„Zamawiającym”, infrastruktury umożliwiającej tankowanie ww. pojazdów szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku 1a i 1b do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia dotyczy: dostawy paliwa metanowego, łącznie z wybudowaniem
oraz utrzymaniem stacji tankowania dla dostarczanego paliwa, w zakresie umożliwiającym
napełnianie paliwem zbiorników w pojazdach Zamawiającego przez cały okres
obowiązywania Umowy. Urządzenia stacji, jako urządzenia przenośne, będą stanowić
własność Wykonawcy, użytkowaną przez niego w celu realizacji Umowy dostawy paliwa
metanowego. Wszystkie koszty Wykonawcy, dotyczące wybudowania i utrzymania stacji,
będą zawarte w cenie jednostkowej netto dostarczanego paliwa metanowego. Paliwo
metanowe, stanowiące Przedmiot Umowy, będzie dostarczane na podstawie Umowy przez
okres do 10 lat, do momentu osiągnięcia całkowitej wielkości dostaw nie przekraczającej
4 000 000 Nm3 jednak nie mniejszej niż 90% zamówionego wolumenu rozliczanego w
interwałach rocznych. Szczegółowy opis wymagań zawiera załącznik nr 1a do umowy.
Zasada wykorzystania 90% obowiązuje od 1.01.2022 r.
3. Zamawiający dopuszcza udostępnienie stacji tankowania dla pojazdów innych niż pojazdy
należące do Zamawiającego.
4. Warunki dostawy paliwa oraz wybudowania, utrzymania i eksploatacji stacji tankowania
dla dostarczanego paliwa, w tym ewentualne kary umowne, zostały szczegółowo określone
w projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
DOSTAWA – kod CPV:
09 12 30 00 – 7 Gaz ziemny
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Rozdział 3. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Rozdział 4. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 5. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp.

Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia wynosi 10 lat: od dnia 15.03.2021 roku.
2. Zamówienie musi być zrealizowane w taki sposób, aby można było tankować pojazdy
Zamawiającego: 15 sztuk – dostawy od 15.03.2021 r. Dopuszcza się tankowanie pojazdów
z instalacji tymczasowej, jeżeli zapewniona zostanie możliwość zatankowania ww. ilości
pojazdów.

Rozdział 7. Informacja o podwykonawcach
1. Zamawiający zgodnie z art. 36a ustawy Pzp dopuszcza wykonanie części zamówienia przy
udziale podwykonawców.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom
zamieszcza informacje o podwykonawcach w JEDZ.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność, za jakość, terminowość oraz
bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

Rozdział 8. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia
z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

związane

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie
polskiej.

Rozdział 9. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
----------------------------------------------nie dotyczy----------------------------------------------------Strona 3 z 28

Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust.
5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Za spełnienie warunku Zamawiający uzna
posiadanie przez Wykonawcę aktualnej koncesji na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji
ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna:
a) posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 złotych
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 2.000.000
złotych.
3) zdolności technicznej lub zawodowej – W celu potwierdzenia minimalnych zdolności
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować należyte wykonanie, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw do jednego odbiorcy w ramach
jednego zamówienia paliwa metanowego w ilości nie mniejszej niż odpowiednik 0,6
mln Nm3 CNG

2.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o
informacje zawarte w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (JEDZ),
dokumentach, oświadczeniach i informacjach. Z treści dokumentów musi jednoznacznie
wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w
ust. 1 skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Zamawiający może wykluczyć
Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.

Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż
PLN, Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany
w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej
Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku
Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.

Rozdział 11. Podstawy wykluczenia – art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp tj.
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1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.);
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15,
chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Rozdział 12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych przez
Zamawiającego Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zw. JEDZ) - o
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, a którego wzór określa standardowy formularz
określony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.
59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym i wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty skompresować do jednego
pliku archiwum (ZIP).
JEDZ w sekcji α części IV formularza wymaga złożenia przez Wykonawcę ogólnego
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie wypełnia
dalszych pól odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu
określonych przez Zamawiającego. Tym samym, Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z
pozostałych sekcji części IV formularza.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, to składa JEDZ podmiotu trzeciego. JEDZ powinien być
wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego oraz
dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższe dokumenty
powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia
podwykonawcom, to jest zobowiązany wypełnić część II sekcję D - JEDZ, w tym, o ile jest to
wiadome, podać firmy podwykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają na formularzu JEDZ
oświadczenie, które
powinno mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim
potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Oświadczenie JEDZ winno:
1) zostać wypełnione przez Wykonawcę stosując postanowienia instrukcji Urzędu Zamówień
Publicznych, która zamieszczona jest pod niżej wskazanym adresem internetowym:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawokrajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia;
2) zostać wypełnione w narzędziu znajdującym się pod adresem:
https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl;
Uwaga!! W celu realizacji powyższego Wykonawca pobiera najbardziej aktualny JEDZ w
formacie .xml zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego, wypełnia w
narzędziu, o którym mowa powyżej.
3) zawierać informacje konieczne do wykazania spełniania warunków udziału w
postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia,
4) po stworzeniu lub wygenerowaniu go przez Wykonawcę zostać podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej
usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis
elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z
późn. zm.)
5) zostać złożone w szczególności w jednym z następujących formatów przesyłanych danych:
.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
6) JEDZ zostanie dołączony do Oferty Wykonawcy, tj. razem z innymi plikami stanowiącymi
ofertę skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP),
7) JEDZ winien być złożony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,
8) sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art.
26 ust. 3 ustawy Pzp.
9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie,
wskazanych poniżej oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualnych na
dzień ich złożenia:
10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia):
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2) 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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3) zaświadczenie 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;
4) odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) 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,
6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.);
11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dotyczących:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
1) aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, o których
mowa powyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego warunku udziału w postępowaniu.
- zdolności technicznej lub zawodowej:
1) 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 dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
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wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 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; 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.
12. Wymagane dokumenty w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów.
1) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany jest
udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów. W związku z powyższym Wykonawca winien do oferty złożyć
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
2) 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.
3) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów określonych w rozdziale 12 ust. 10.
13. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
http://www.pgk.suwalki.pl/category/przetargi/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może
złożyć oświadczenie wraz z ofertą.
14. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy 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. z 2016 r.,
poz. 1126 z późn. zm.).
15.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 12 ust. 1 niniejszej
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane
przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 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 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.), składane są w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentów lub
oświadczenia, o której mowa w ustępie 19, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.

Rozdział 13. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016, poz.1126 z późn.
zm.).
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale 12 ust. 10:
1) pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp (dokument wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
2) pkt 2) - 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (dokument wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w rozdziale 12 ust. 10 pkt 1), składa dokument, o którym
mowa w rozdziale 13 ust. 2 pkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustaw
Pzp.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć,
nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski.

Rozdział 14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
udzielenia zamówienia.
2. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
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2)
3)
4)
5)

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
ustanowionego pełnomocnika oraz
zakres jego umocowania, a także
oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału, tj. pełnomocnictwo należy przesłać
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby do
tego upoważnionej i wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty skompresowane do
jednego pliku archiwum (ZIP).
W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie
pisemnej, winien uzyskać elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii
z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Wówczas do oferty w formie elektronicznej należy załączyć odpis
pełnomocnictwa sporządzony przez notariusza w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza i skompresować do jednego
pliku archiwum (ZIP).
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.
5. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że warunek opisany w
rozdziale 10 ust. 1 pkt 3) nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że: Wykonawca składający
ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem lub jeden z uczestników
konsorcjum musi wykazać spełnienie warunku udziału,
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o
których mowa w rozdziale 10 ust. 1 pkt 2), Zamawiający będzie oceniał łącznie.
7. Warunek, o którym mowa w Rozdziale 10 ust. 1 pkt 1), zostanie spełniony, jeżeli koncesję
będzie posiadał Wykonawca realizujący zamówienie.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dokumenty te powinny
potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
11. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
12. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać
Pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 15. Wymagania dotyczące wadium
1.
2.

Wykonawca zapewni, jako część swojej oferty wadium w wysokości: 100.000 złotych
(słownie: sto tysięcy złotych).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
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1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.
Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 21 1240 5211
1111 0000 4927 2433 - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka
z o.o. w terminie do dnia 14.07.2020 r. do godz. 11:00 (decyduje termin wpływu środków
na rachunek Zamawiającego).
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń/gwarancji należy złożyć w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym opatrzonym
przez upoważnionego (umocowanego) przedstawiciela Gwaranta. Nie dopuszcza się wniesienia
skanu poręczenia/gwarancji wadialnej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez Wykonawcę składającego ofertę. W związku z powyższym prawidłowo złożone wadium
należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez wystawcę dokumentu i wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty skompresować
do jednego pliku archiwum (ZIP).
4. Niezałączenie pliku lub załączenie do oferty pliku będącego skanem dokumentu skutkować
będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
5. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w
którym upływa termin składania ofert.
6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana, jako najkorzystniejsza.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert,
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których
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mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
12. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania
ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.

Rozdział 16. Termin związania ofertą
1.
2.
3.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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.

Rozdział 17. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.
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: sekretariat@pgk.suwalki.pl

skrzynka ePUAP Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W SUWAŁKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.

Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp oferty, oświadczenie, o których mowa w art. 25a, w tym
jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- sprawy dot. przedmiotu zamówienia – Jan Piasecki – tel. 87 565 32 85
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82,
16-400 Suwałki
Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.
4. 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.
5. 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.
6. 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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7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. 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.
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta),
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji).
10. Zamawiający i Wykonawcy mogą również komunikować się za pomocą poczty
elektronicznej, email: sekretariat@pgk.suwalki.pl
11. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem postępowania ZP/4/2020.
12. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za
pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pgk.suwalki.pl
13. 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.
14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. 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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
15. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej,
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
16. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
17. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania
oraz na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.
18. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
19. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.
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20. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowaniu.
21. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz
zamieści informację na stronie internetowej oraz przekaże Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej ogłoszenie o zmianie terminu.
22. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
23. Zgonie z wytycznymi określonymi w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal w celu
korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika
urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na
platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń
mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal
może być ograniczony.
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu
odbioru danych:





specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z
kodowaniem UTF-8,
oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas
serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego
mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do
Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego
Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest
powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest
zawarta informacja o dacie doręczenia.

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:




Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0
Mozilla Firefox od wersji 15
Google Chrome od wersji 20

Rozdział 18. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Forma oferty.
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Oferta musi być zaszyfrowana. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu i stronie internetowej
Zamawiającego. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznać się z Regulaminem korzystania z miniPortalu
oraz Regulaminem ePUAP. W związku z powyższym złożenie ofert w sposób niezgodny
z Regulaminem (np.: podwójne zaszyfrowanie) może spowodować brak możliwość
odczytania oferty, za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim przypadku
Zamawiający potraktuje ofertę jako nie złożoną skutecznie i odrzuci ofertę na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych .txt, .rtf, .pdf, .ods, .odp, .xls, .ppt, .doc, .docx, .xlsx,
.pptx, .xps, .odt., csv i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób
złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z
miniPortal.
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).
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z
późn. zm.) składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z
oryginałem.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, o której mowa w pkt. 5), następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.
W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów
zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego
Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia albo przez
Podwykonawcę.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczenia, które każdego z nich
dotyczą.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu lub oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
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11) Zamawiający, zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 27 czerwca 2017r.
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.), określa dopuszczalny format
kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
b) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, należy
wówczas użyć formatu XAdES.
2. Podpisy.
1) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest
łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby.
2) Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to
do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego
upoważnione.
3. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. Nr 1010 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2) Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał/udowodnił, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności, gdy:
- wykaże/oświadczy, że informacje te nie zostały nigdzie upublicznione,
- wykaże, że stanowią one wartość techniczną lub/i technologiczną lub/i organizacyjną
przedsiębiorstwa lub/i inne informacje posiadają wartość gospodarczą,
- wykaże, jakie podjął działania w celu zachowania ich poufności.
Sam fakt włożenia do koperty i oznakowania „tajemnica przedsiębiorstwa” nie
wyczerpuje znamion wykazania działania zachowania ich poufności.
3) Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich
odtajnienie.
4) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z
jednoczesnym
zaznaczeniem
polecenia
„Załącznik
stanowiący
tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane
do jednego pliku archiwum (ZIP).
4. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
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2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań
określonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej i
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy
dołączyć tłumaczenie na język polski.
5. Zmiana / wycofanie oferty:
1) 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.
Uwaga!!! Proszę zwrócić szczególną uwagę na poprawne przekopiowanie
identyfikatora potwierdzenia złożenia oferty nadanego przez ePUAP w trakcie
składania oferty. Brak poprawnego przekopiowania identyfikatora uniemożliwi zmianę
lub wycofanie oferty w miniPortalu.
2) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
6. Zwrot oferty:
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci
ją po upływie terminu do wniesienia odwołania.
7. Złożona oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy na załączniku nr 2 – w formie oryginału w
postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego;
2) Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału, tj. pełnomocnictwo należy przesłać w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby do tego
upoważnionej.
3) W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8
ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) Oświadczenie JEDZ, o którym mowa w SIWZ, w formie jednolitego dokumentu
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie
art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – w formie oryginału w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp. zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając, wraz z ofertą, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
6) Wadium wnoszone w formie poręczeń/gwarancji należy złożyć w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opatrzonym przez upoważnionego (umocowanego) przedstawiciela Gwaranta. Nie dopuszcza
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się wniesienia skanu poręczenia/gwarancji wadialnej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez Wykonawcę składającego ofertę.
Wszystkie pliki wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jednego pliku
archiwum (ZIP). Oferta musi być zaszyfrowana. Klucz publiczny niezbędny do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu i
stronie internetowej Zamawiającego.
8. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia:
dokumentów z rozdziału 12 ust. 10, 11.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentów z rozdziału 12 ust. 10 SIWZ - składa dokumenty z rozdziału 13
SIWZ.
10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
http://www.pgk.suwalki.pl/category/przetargi/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp, w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie
należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie wraz z ofertą.

Rozdział 19. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2020 roku, godz. 11:00.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
1) złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
2) złożenie oferty w sposób inny niż określa niniejsza SIWZ,
3) Wybranie innej skrzynki odbiorczej na ePUAP niż: PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SUWAŁKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W takim przypadku Zamawiający nie otrzyma oferty.
3. Otwarcie ofert nastąpi 14.07.2020 roku, godz. 12:00, w Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki.
4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.
5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
6. Oferty będą otwierane w kolejności wpływu.
7. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3-4
ustawy Pzp.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
http://www.pgk.suwalki.pl/category/przetargi/ informacje z otwarcia ofert podając informacje o
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Uwaga! Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia sesji otwarcia ofert w terminie
późniejszym, w przepadku awarii, niedostępności sieci, problemów technicznych stwierdzonych
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podczas otwarcia ofert, jednakże otwarcie ofert winno nastąpić w dniu, w którym upływa termin
otwarcia ofert.

Rozdział 20. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena ofertowa winna spełniać wymogi ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178), a w szczególności jej art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz
ust. 2, który stanowi, że cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący
jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek
od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem
akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
2. Budowę ceny opisano w Załączniku nr 3 do siwz (a zarazem zał. nr 3 do wzoru Umowy) –
„Algorytm obliczania wartości realizacji dostaw”.
3. Cena oferty wskazana w Formularzu ofertowym powinna zawierać wszelkie koszty związane
z prawidłowym wykonaniem niniejszego zamówienia wynikające z wymagań zawartych w
SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia i projekcie umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty wg sporządzonego przez
Zamawiającego załącznika do Formularza ofertowego (zał nr 2 do siwz) – Formularz
obliczenia ceny ofertowej. Cena oferty jest obliczona w arkuszu jako wartość brutto w wierszu
16. oznaczonym kolorem zielonym (cena netto + aktualny należny podatek VAT).
5. Wykonawca określi cenę oferty netto z określeniem stawki VAT oraz cenę brutto łącznie z
podatkiem. Cenę należy podać w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty
winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia
była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp.
działań w celu jej określenia.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

Rozdział 21. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert
przypisując im odpowiednią wagę procentową:
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Nazwa kryterium

Waga w %

Sposób oceny

Cena (C)

100

wg wzoru

Sposób obliczania punktów w odniesieniu do kryterium „C”
C=

najniższa zaoferowana cena brutto
------------------------------------------- x 100
cena brutto oferty badanej

3. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrąglania (końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się a końcówki
0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt).
4. Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.
5. Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza
ofertowego ” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy.

Rozdział 22. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało wysłane w inny
sposób.
3. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę przed
upływem terminów wskazanych w ust. 2 w przypadku złożenia tylko jednej oferty w
postępowaniu.
4. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy
nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Rozdział 23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
1. Na podstawie art. 147 ustawy Pzp Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 1% ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art.
148 ust. 1 ustawy Pzp:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
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4.
5.
6.

7.

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem
na rachunek bankowy Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w
Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki: 21 1240 5211 1111 0000 4927
2433 z podaniem tytułu wpłaty: zabezpieczenie należytego wykonania umowy „Zakup gazu
CNG w ilości 4 000 0000 Nm3 do pojazdów zasilanym gazem CNG przez okres 10 lat”
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie
może zawierać żadnych warunków spełnienia przez Zamawiającego oraz ograniczeń
(wykluczeń z odpowiedzialności) oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień
publicznych, nazewnictwo użyte w powyższych dokumentach ma odpowiadać brzmieniu w
ustawie.
Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Rozdział 24. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ wraz załącznikami.
1. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności, poprzez zawarcie aneksu do niniejszej Umowy.
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje możliwość dokonania
zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:
2.1. zmiana wynagrodzenia zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zastosowanie mają zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, określone w niżej wymienionych postanowieniach:
1) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów
wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 2.1 może wystąpić do Zamawiającego
z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem faktycznym i prawnym oraz dokumentami
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niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty
wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów
uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w
szczególności:
- szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów
wykonania umowy przez Wykonawcę,
- przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz
założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania
umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – taki
jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do
ubezpieczeń.
2) Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzenia pracownikom
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
3) W terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 1 Zamawiający
może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych
wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. żądać oryginałów do wglądu lub kopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem).
4) Zamawiający w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec
niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego
wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
5) Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów
wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 2.1, może przekazać Wykonawcy
pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy. Wniosek powinien zawierać co najmniej
propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian
przepisów.
6) Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w pkt 5, Zamawiający może zwrócić się do
Wykonawcy, o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów
(oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych
do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 2.1, mają wpływ na
koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów
uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi
Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego
stanowiska w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.
7) Jeżeli w trakcie procedury wyżej opisanej zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa
w ust. 2, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Strony uzasadniają treść aneksu
do umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia
w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami
określonymi w ust. 2.1.
8) zmiana innych obciążeń wynikających ze zmian obowiązującego prawa - musi być zgodna
z formułą wyliczenia ceny,
9) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian przepisów prawnych,
10) brak możliwości zrealizowania umowy ze względu na niemożliwość uzyskania
niezbędnych zezwoleń i decyzji administracyjnych. Wówczas umowę uznaje się za
Strona 23 z 28

zakończoną a Zamawiający pokrywa tylko uzasadnione niezbędne koszty poniesione przez
Wykonawcę.
2.2. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy uwarunkowana przyczynami zewnętrznymi
niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością realizacji
dostaw paliwa metanowego, w tym:
a) w przypadku wyboru przez Wykonawcę rozwiązania, o którym mowa w § 4 ust. 3.1
Umowy - oddaniem do użytkowania przyłącza do gazowej sieci dystrybucyjnej po dniu
15.03.2021 r.
b) wystąpieniem siły wyższej
- przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależnie od woli i działań Stron,
których powstania żadna ze Stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub skutkom
nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
- za siłę wyższą mogą być uznane w szczególności takie okoliczności jak: klęski
żywiołowe i anormalne warunki pogodowe, katastrofy, mobilizację, embargo, strajki,
zamknięcie granic lub istotne utrudnienie ruchu na granicach, wydane przez władze
publiczne zakazy transportowe, uniemożliwiające całkowite lub częściowe wykonanie
umowy,
Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie w
ciągu 5 dni roboczych drugiej Stronie, pod rygorem braku możliwości powoływania się na
klauzulę siły wyższej. Strony zobowiązują się do podjęcia niezwłocznych działań, mających
na celu określenie sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji, w celu wykonania postanowień
Umowy.
3. Zmiany, o których mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
Wykonawca występując z propozycją zmiany musi szczegółowo uzasadnić potrzebę jej
wprowadzenia oraz wykazać, że wprowadzenie zmiany nie będzie sprzeczne z określonymi w
Specyfikacji wymaganiami dotyczącymi Przedmiotu Umowy.

Rozdział 25. Klauzula informacyjna RODO
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”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Sejneńska 82, 16-400
Suwałki, 087 – 565 32 86 reprezentowany przez Prezesa Zarządu – Eugeniusza
Dariusza Przybysz.
 Adres email: od@pgk.suwalki.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup gazu CNG
w ilości 4 000 000 Nm3 do pojazdów Zamawiającego zasilanych gazem CNG przez okres
10 lat tj. w latach 2021 – 2031 oraz wybudowanie na terenie PGK w Suwałkach Sp. z o.o.
infrastruktury umożliwiającej tankowanie ww. pojazdów prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego.
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odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 1843 z późn. zm.),
dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________
*

Wyjaśnienie: 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.
** Wyjaśnienie: 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.

Rozdział 26. Inne informacje
1.
2.
3.
4.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
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Rozdział 27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI
ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę.
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej,
na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja,
wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia
doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz
Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte
na korzyść jednej ze stron.
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przysługuje skarga.
Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do
postępowania po stronie Zamawiającego.
Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 13 nie mogą następnie korzystać ze
środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z
wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny
od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części.
W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzać żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje
skarga kasacyjna.

Zatwierdzam:
Suwałki, dnia 5.06.2020 r.
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Załączniki:
Załącznik nr 1a do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie budowy i funkcjonowania
infrastruktury służącej do odbioru, wytworzenia, magazynowania i tankowania paliwa gazowego
Dodatek nr 1 do Załącznika nr 1b – Ilustracja przedstawiająca lokalizację przewidzianą do
posadowienia stacji tankowania paliwa gazowego.
Dodatek nr 2 do załącznika 1b - Główne wymagania technologiczne, informacje pomocnicze.
Dodatek nr 3 do załącznika nr 1b – Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej.
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik do Formularza ofertowego - Formularz obliczenia ceny ofertowej.
Załącznik nr 3 do SIWZ - Algorytm obliczania wartości realizacji dostaw.
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw.
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy
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