Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleja Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa
Regon: 151555169
tel.: 34/ 37 79 100

NIP: 949-17-23-846
faks: 34/ 37 79 109

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
(W SKRÓCIE SIWZ)

dla zamówienia publicznego (sektorowego) na

ZAKUP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ CZYNNIKA ADBLUE
Nr postępowania: RZI.26.5.2022

ZATWIERDZONO DO STOSOWANIA:
W DNIU ……………………..………………..
…………………………….……………………..
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

I. UWAGI OGÓLNE
1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego
oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane
w MPK w Częstochowie Sp. z o. o., zwanego dalej Regulaminem, którego treść zamieszczona
jest na stronie Zamawiającego: www.mpk.czest.pl
2. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią niniejszej SIWZ pod rygorem ich odrzucenia.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek
z ofert bez podania przyczyny.
II. ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Niepodległości 30, 42 – 200 Częstochowa
NIP: 949 – 172 – 38 – 46 REGON: 151555169
tel : 34/ 377 91 00
faks: 34/ 377 91 09
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa 150 000 l wodnego roztworu
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mocznika stosowanego do redukcji tlenków azotu – „płynu AdBlue”, przeznaczonego do
redukcji szkodliwych dla środowiska naturalnego tlenków azotów w spalinach samochodowych
z silnikami Diesla, wyposażonych w katalizatory z systemem SCR.
Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia 20% odchyleń na plus bądź na minus w ilości
zakupionego „płynu AdBlue”.
Ilość podana w pkt 1 i 2 określa szacunkowe potrzeby i nie stanowi zobowiązania dla
Zamawiającego ani podstawy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę.
Oferowany płyn winien spełniać wymogi norm: ISO-22241-1:2019, ISO 22241-2:2019, ISO
22241-3:2017 lub DIN 70070. A w przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy norm lub/i
przepisów oferowany płyn musi być zgodny ze zmienionymi normami lub/i przepisami.
Zakupy przedmiotu umowy będą realizowane sukcesywnie, według bieżących potrzeb
Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy.
Zamawiający dysponuje 2 własnymi zbiornikami naziemnymi o pojemności ok. 4000 litrów
każdy.
Dostawy przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego w Częstochowie przy Alei
Niepodległości 30 winny być realizowane wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
w godzinach od 7:00 do 12:00 transportem na koszt i ryzyko wykonawcy w nieprzekraczalnym
terminie 3 dni, licząc od daty złożenia wykonawcy zapotrzebowania przez Zamawiającego drogą
elektroniczną lub faksem. Autocysterny dedykowane wyłącznie do przewozu „płynu AdBlue”,
muszą być wyposażone w legalizowany licznik (odmierzacz) do pomiaru ilości litrów
dostarczanego produktu, na podstawie wskazań którego będzie rozliczana każda jego dostawa.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z każdą dostawą:
1) świadectwa jakości (orzeczenie laboratoryjne) zawierające co najmniej:
a) nazwę produktu i nr normy, której produkt odpowiada,
b) nazwę wystawiającego atest,
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c) datę produkcji,
d) parametry fizyko-chemiczne produktu,

dowód wydania zawierający co najmniej:
a) nazwę produktu i nr normy, której produkt odpowiada,
b) ilość produktu na podstawie wskazań kalibrowanego licznika
c) nr rejestracyjny autocysterny,
d) datę sporządzenia dokumentu
e) podpis upoważnionych osób (ze strony Wykonawcy – osoba, która dostarczyła paliwo
do magazynu Zamawiającego, a ze strony Zamawiającego – osoba przyjmująca
dostawę)
9. Zamawiający przed rozładunkiem zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wstępnej
obejmującej co najmniej:
1) sprawdzenie stanu czystości przewodów spustowych,
2) pobranie próbki płynu z zaworu spustowego lub urządzenia do dystrybucji, w celu
dokonania oceny wzrokowej czy produkt jest klarowny, bez osadów, zawiesin i innych
zanieczyszczeń.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego produktu, w przypadku
stwierdzenia zastrzeżeń co do jakości, wynikającej z kontroli wstępnej, a w szczególności
stwierdzenia w dostarczonym płynie obecności zawiesin, osadów lub innych zanieczyszczeń
w pobranej próbce. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec
Zamawiającego.
11.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kartę charakterystyki, sporządzoną zgodnie
z załącznikiem do rozporządzenia komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 roku lub
informację o składnikach mieszaniny, dla której nie jest wymagana karta charakterystyki.
12.Data produkcji dostarczonego produktu nie może być starsza niż 12 miesięcy, licząc od daty
dostawy do Zamawiającego.
13.Określenie przedmiotu zamówienia wg słownika CPV : 24 95 70 00-7 – dodatki chemiczne
2)

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy PZP;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie stawia
szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza
spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie
spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań
w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku
poprzez złożenie oświadczenia.
d) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże
wykonane, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywane, główne
dostawy, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
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wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca winien wykazać co najmniej
1 dostawę odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. dostawę płynu
AdBlue, wartości co najmniej 50 000,00 złotych brutto, z potwierdzeniem jej
należytego wykonania bądź wykonywania.
Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, w szczególności jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie
jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki
udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności
technicznej lub zawodowej.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów udostępniających, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 4 niniejszego
rozdziału wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni 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.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 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.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu
karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
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Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5
ustawy PZP, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania,
lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
MPK w Częstochowie Sp. z o. o. – sprawa nr RZI.26.5.2022

5

b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa powyżej są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa powyżej, nie są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
8. Zamawiający przewiduje także dodatkowe/fakultatywne podstawy (przesłanki) wykluczenia
zawarte w:
1) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP i wykluczy z postępowania Wykonawcę, który naruszył
obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 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.
2) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP i wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do
którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub
sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
10. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 1
Zamawiający dokona metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o treść złożonych oświadczeń
/dokumentów uznając, że spełnienie przez wykonawcę wszystkich wymagań określonych przez
Zamawiającego w niniejszej SIWZ jest wyznacznikiem posiadania minimalnych poziomów
zdolności gwarantujących należyte wykonanie zamówienia.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
2. Do oferty każdy wykonawca winien dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania w postępowaniu (załącznik nr 1 do
formularza ofertowego)
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
4. Zamawiający, w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom
określonym przez Zamawiającago żąda także złożenia wraz z ofertą:
1) oświadczenia wykonawcy, (w oparciu o przepis art. 393 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP),
potwierdzającego, że do realizacji przedmiotowego zamówienia wykonawca użyje co
najmniej 50% towarów lub oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci
telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw,
z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub
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państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE
– załącznik nr 2 do formularza ofertowego.
2) Oświadczenie wykonawcy że oferowany „płyn Adblue” spełnia wymogi norm:
ISO-22241-1:2019, ISO 22241-2:2019, ISO 22241-3:2017 lub DIN 70070 lub inny
dokument(-y) potwierdzający (-e) spełnianie ww. norm;
3) kartę charakterystyki, sporządzoną zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia komisji (UE)
nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 roku lub informację o składnikach mieszaniny, dla
której nie jest wymagana karta charakterystyki.
5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym przez niego czasie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
1) w celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert w postępowaniu, 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, czy zostały
wykonane przedmiotowi niniejszego zamówienia. Wykonawca winien wykazać co
najmniej 1 dostawę odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. dostawę
płynu AdBlue, wartości co najmniej 50 000,00 złotych brutto, z potwierdzeniem jej
należytego wykonania bądź wykonywania.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1, 2 i 4
ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108
ust. 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych
podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej
placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający
żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na
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ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
f) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty
określone w ust. 3 niniejszego rozdziału SIWZ winny zostać złożone przez co najmniej jednego
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie oryginałów dokumentów lub ich kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upełnomocnione ze strony
wykonawcy.
8. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do
reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą
pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający
dopuszcza pełnomocnictwo wynikające z treści umowy konsorcjum. Wszelka korespondencja
oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik
pozostałych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie
wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
(sektorowego) przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców (umowy
konsorcjum).
10. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w ust. 1 pkt 1 składa
pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniu zamówienia w ich imieniu
bądź każdy z wykonawców oddzielnie.
11. W przypadku konsorcjum, żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia nie może podlegać wykluczeniu.
12. Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę"
w miejscu "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 2 lit a-c) niniejszego rozdziału,
składa zamiast:
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1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 4 ppkt 2 lit a) – składa
informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszka-nia,
w zakresie, o którym mowa w w pkt 3 ppkt 2 lit a), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed jego złożeniem;
2) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w pkt 4
ppkt 2 lit b) – składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego
beneficjentach rzeczywistych 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, określający jego beneficjentów
rzeczywistych, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem.;
3) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2 lit c), zaświadczenie albo inny dokument
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, o których mowa pkt 4 ppkt 2 lit d), lub odpisu albo informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, o których mowa w pkt 4 ppkt 2 lit e) – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie
jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem.
14. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 12, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz
pkt 3 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
15. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika
konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(sektorowego).
16. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić
wątpliwości co do jej prawdziwości.
17. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. Nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli
wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one
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udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP.
18. Części oferty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być przedstawione w ofercie,
w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym
uczestnikom postępowania.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie na adres Zamawiającego.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
3. W toku przygotowania ofert każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści SIWZ, chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na
mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający prześle jednocześnie treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym doręczył SIWZ bez ujawnienia
źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację
Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz
zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.
5. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający
niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści tę
informację na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
7. Osobą upoważnioną do udzielania informacji ze strony Zamawiającego w toku postępowania
jest Rafał Kała, e-mail: zaopatrzenie@mpk.czest.pl; faks: 34/37 79 209
VIII. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca składający ofertę zostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę i wszystkie załączniki do oferty należy składać, pod rygorem nieważności, w formie
pisemnej.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem formularza ofertowego
stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty
bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi być tożsama z treścią załączonego
formularza i jej treść musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające
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4.

5.
6.
7.
8.

z zawartości formularza ofertowego,
2) wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia w ofercie żąda Zamawiający
w niniejszej SIWZ,
3) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej
czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.
Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione w dokumentach
rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie
pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę lub osoby
upoważnione do reprezentacji podmiotu.
Wszystkie strony oferty winny być spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości
zdekompletowania oferty. Zaleca się ponumerowanie stron.
Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do
reprezentacji Wykonawcy.
Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y podpisującej ofertę.
Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wszystkimi dokumentami, oświadczeniami
i załącznikami w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na
kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące
oznaczenie:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
zakup i sukcesywna dostawę płynu AdBlue”
„Nie otwierać przed dniem 09.06.2022 godz. 12:00
9. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią
Wykonawcy.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Treść zmiany/wycofania należy opakować tak jak ofertę – w sposób opisany w pkt 8
niniejszego rozdziału SIWZ – przy czym kopertę zewnętrzną należy dodatkowo opatrzyć
dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANE”. W przypadku zmiany oferty, wiążącą dla oferenta jest
treść zawarta w kopercie oznaczonej dopiskiem ”ZMIANA” w zakresie, jakim zmiana ta
obejmuje.
12. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: MPK w Częstochowie
Sp. z o. o., Al. Niepodległości, 42-200 Częstochowa, Biuro Zarządu, I piętro, nie później niż do
09.06.2022 r., do godziny 11.00. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data
i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Al. Niepodległości, 42-200
Częstochowa, pokój 313, III piętro, w dniu 09.06.2022 r. o godzinie 12.00.
3. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności, o ile
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informacje te będą zawarte w ofertach.
4. Informacje, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału Zamawiający umieści na stronie
internetowej Zamawiającego, niezwłocznie po otwarciu ofert.
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca
ją bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie skargi.
6. Z zawartością ofert (i ich treścią) nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia
ofert.
1.

2.

3.
4.
5.

XII . SPOSÓB OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
Wykonawca zobowiązany jest określić cenę całkowitą oferty brutto w polskich złotych,
z dokładnością do jednego grosza dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym
i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena brutto podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ,
obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania umowy,
bez których nie można wykonać zamówienia. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie
podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników za
wyjątkiem zmiany podatku od towarów i usług.
Walutą ceny oferowanej jest złoty polski (PLN).
Płatność dokonana zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury.
Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1. Spośród ofert złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania
oraz ofert nie odrzuconych, Zamawiający dokona wyboru oferty/ofert najkorzystniejszej/(-ych)
tzn. takiej (-ch), która (-e) uzyska (-ją) największą liczbę punktów przyznanych na podstawie
kryterium:
CENA OFERTY BRUTTO – 100 %
2. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę oferty brutto otrzyma 100 pkt, natomiast
pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszona liczbę punktów zgodnie
z poniższym wzorem:
WN
P=

x 100
WOB

gdzie:
WN - najniższa zaoferowana cena brutto;
WOB - cena brutto oferty badanej
3. Oferta, która otrzyma maksymalną liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone
kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane wg
ilości uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia będzie powierzona wykonawcy, który uzyska
najwyższa ilość punktów.
4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy
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lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
5. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
7. W przypadku wystąpienia ofert o równej wartości Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
8. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
9. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do
protokołu, udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 z późniejszymi zmianami),
jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, wyraźnie zastrzegł, że nie mogą
one być udostępniane. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone
informacje.
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
1. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej – oferty składanej przez konsorcjum,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są
przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić zamawiającemu
umowę konsorcjum.
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie
Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o wyborze najkorzystniejszej oferty, wskazując nazwę
(firmę) lub imię i nazwisko, adres (siedzibę), tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz
uzasadnienie jej wyboru,
3. Zamawiający zawrze umowę, której treść, zawierająca wszystkie istotne dla Zamawiającego
postanowienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w § 14 ust. 2
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Regulaminu.
1.

2.

3.

4.

XV. ODRZUCENIE OFERT, UNIEWAŻNIENIE I ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
3) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
4) oferta zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) wykonawca nie uzupełnił w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oświadczeń i/lub
dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 6 Regulaminu;
6) wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie wyjaśnień, o których mowa w § 13 ust. 5
Regulaminu;
7) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny;
8) oferta zawiera omyłki pisarskie lub rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można
poprawić w żaden przewidziany do tego celu sposób ,
9) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty, jeżeli Zamawiający ma pokrycie finansowe na realizację tego
zamówienia i jest to uzasadnione interesem spółki.
3) w przypadku, gdy przewidziano złożenie ofert dodatkowych, wpłynęły oferty o takim
samym bilansie ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
wcześniej,
5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zawiadamia się równocześnie
wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia przed upływem terminu
składania ofert;
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert; podając
uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia.

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień niniejszego Regulaminu lub
postanowień SIWZ lub zaproszenia do składania ofert - mających lub mogących mieć wpływ na
wynik postępowania – wykonawcy przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi, jeśli
wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Skargę można wnieść w terminie 5 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia.
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3. Skargę wnosi się do kierownika Zamawiającego w formie pisemnej.
4. Skargę uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła ona do Zamawiającego w taki sposób,
iż mógł się on zapoznać z jej treścią.
5. Skarga powinna wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, którym
zarzuca się niezgodność z postanowieniami, o których mowa w pkt 1, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie skargi, a także interesu, o którym mowa w pkt 1.
6. Kierownik Zamawiającego odrzuca skargę, jeżeli stwierdzi, że:
1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy Regulaminu;
2) skarga została wniesiona przez podmiot nieuprawniony;
3) skarga została wniesiona po upływie terminu określonego w Regulaminie.
7. Kierownik Zamawiającego, oddala skargę lub ją uwzględnia, jeżeli uzna, że skarga jest
uzasadniona. W przypadku uwzględnienia skargi KP (lub osoba prowadząca postępowanie)
wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności.
8. Decyzja rozstrzygająca skargę jest decyzją ostateczną i przesyła się ją Wykonawcy, którego
rozstrzygnięcie bezpośrednio dotyczy.
XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
2. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy al. Niepodległości 30,
42-200 Częstochowa;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na zakup i sukcesywną
dostawę płynu Adblue, postępowanie nr RZI.26.5.2022, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa PZP”;
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami 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;
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy PZP;
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Zamawiający informuje o:
1) prawie dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
2) prawie sprostowania danych osobowych* na podstawie art.16 RODO;
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3) prawie żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **, na podstawie art. 18
RODO;
4) prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy zachodzi
obawa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. Zamawiający informuje, że nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na podstawie art. 21 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 praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub Państwa członkowskiego.
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ

/WZÓR/
UMOWA Nr Z/…… / STZ / 2022
z dnia …………… 2022 roku, zawarta w Częstochowie

pomiędzy:

MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNIKACYJNYM W CZĘSTOCHOWIE
Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
REGON: 151555169

NIP: 949 – 17 – 23 – 846

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000125412,
dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Częstochowie,
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi:
154 267 000,00 złotych

z siedzibą: Aleja Niepodległości 30, 42-200 CZĘSTOCHOWA
reprezentowaną przez:
………………………………………… –
………………………………………… –
zwanym dalej: ZAMAWIAJĄCYM
oraz:

……………………………………………
NIP: …-..-..-… REGON: ………
wpisaną do …………………………………

z siedzibą :
w imieniu której działa:

zwanym dalej: WYKONAWCĄ
ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA będą zwani dalej łącznie: „STRONAMI”
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1.

2.
3.

4.
5.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

1.
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem Umowy jest zakup i sukcesywna dostawa 150 000 l wodnego roztworu mocznika
stosowanego do redukcji tlenków azotu – zwanego dalej „płynem AdBlue”, o nazwie handlowej
………………………………………., przeznaczonego do redukcji szkodliwych dla środowiska naturalnego tlenków
azotów w spalinach samochodowych z silnikami Diesla, wyposażonych w katalizatory z systemem SCR.
Ilość określona w pkt 1 niniejszego paragrafu jest wielkością szacunkową odzwierciedlającą
średnioroczne zapotrzebowanie Zamawiającego na „płyn AdBlue”
Zamawiający może w czasie trwania Umowy zakupić większą lub mniejszą ilość „płynu AdBlue”, niż
określona w pkt 1 niniejszego paragrafu, przy czym odchylenie na plus bądź na minus w stosunku do
ilości określonej wyżej nie może przekroczyć 20 %.
Realizacja zakupów przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniem ust. 3 niniejszego paragrafu nie może
stanowić przedmiotu jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, iż dostarczył Kartę Charakterystyki „płynu AdBlue”, potwierdzoną pisemnym
oświadczeniem, że dostarczona Karta Charakterystyki jest kartą najbardziej aktualną. Wykonawca
w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do aktualizacji Karty Charakterystyki w przypadku ukazania
się jej nowego wydania bez wezwania Zamawiającego.
§ 2.
WARUNKI REALIZACJI DOSTAW
Wykonawca zobowiązany jest w czasie trwania Umowy zapewnić Zamawiającemu ciągłość i płynność
dostaw przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
Dostawy przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego w Częstochowie przy Alei Niepodległości 30
winny być realizowane wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo
uznanych za wolne od pracy) w godzinach od 7:00 do 12:00 transportem na koszt i ryzyko wykonawcy
w nieprzekraczalnym terminie 3 dni, licząc od daty złożenia wykonawcy zapotrzebowania przez
Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem.
Autocysterny dedykowane wyłącznie do przewozu „płynu AdBlue”, muszą być wyposażone
w legalizowany licznik (odmierzacz) do pomiaru ilości litrów dostarczanego produktu, na podstawie
wskazań którego będzie rozliczana każda jego dostawa.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z każdą dostawą:
1) świadectwa jakości (orzeczenie laboratoryjne) zawierające co najmniej:
a) nazwę produktu i nr normy, której produkt odpowiada,
b) nazwę wystawiającego atest,
c) datę produkcji,
d) parametry fizyko-chemiczne produktu,
2) dowód wydania zawierający co najmniej:
a) nazwę produktu i nr normy, której produkt odpowiada,
b) ilość produktu na podstawie wskazań legalizowanego licznika
c) nr rejestracyjny autocysterny,
d) datę sporządzenia dokumentu
e) podpis upoważnionych osób (ze strony Wykonawcy – osoba, która dostarczyła „płyn AdBlue”
do magazynu Zamawiającego, a ze strony Zamawiającego – osoba przyjmująca dostawę)
Na podstawie obustronnie podpisanego dowodu wydania, o którym mowa w ust 4 pkt 2 niniejszego
paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury i dostarczenia jej Zamawiającemu
najpóźniej do …… dni od przyjęcia dostawy.
Data produkcji dostarczonego produktu nie może przekraczać 12 miesięcy, licząc wstecz od dnia
dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia przed rozładunkiem kontroli wstępnej obejmującej
co najmniej:
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1) sprawdzenie stanu czystości przewodów spustowych,
2) pobranie próbki płynu z zaworu spustowego lub z urządzenia do dystrybucji „płynu AdBlue”,
w celu dokonania oceny wzrokowej czy produkt jest klarowny, bez osadów, zawiesin i innych
zanieczyszczeń.
Przyjęcie dostawy „płynu AdBlue” będą dokonywane w litrach w oparciu o wskazania systemu
kontrolno-pomiarowego znajdującego się w autocysternie przez komisję w skład której wejdą:
przedstawiciel Zamawiającego (magazynier) oraz przedstawiciel Wykonawcy (kierowca autocysterny).
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego płynu AdBlue w przypadku
zastrzeżeń co do jakości płynu wynikających z kontroli wstępnej, a w szczególności stwierdzenia w
pobranej próbce dostarczonego płynu obecności zawiesin, osadów lub innych zanieczyszczeń.
Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Odmowa przyjęcia przez Zamawiającego dostawy przedmiotu niniejszej umowy z powodu zaistnienia
okoliczności, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu traktowana będzie przez Strony jako
niezrealizowanie dostawy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę i stanowić może podstawę do
naliczenia kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy. W przypadku odmowy przyjęcia
dostawy z powodu powyższych okoliczności, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy „płynu AdBlue”
spełniającego wymagania określone umową, transportem na koszt i ryzyko wykonawcy,
w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni, licząc od dnia, w którym wykonawca został poinformowany
przez Zamawiającego o odmowie przyjęcia zamówionej dostawy „płynu AdBlue”.
Zamawiający wyznacza osobę(-y) odpowiedzialną(-e) za realizację Umowy, w tym za składanie
zapotrzebowań, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu:
1) …………………………………… (tel. faks, e-mail)
2) ………………….…………………(tel. faks, e-mail)
Wykonawca wyznacza osobę(-y) odpowiedzialną(-e) za realizację Umowy, w tym za przyjmowanie od
Zamawiającego zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu:
1) ………………………………….…(tel. faks, e-mail)
2) ………....…………………………(tel. faks, e-mail)
Strony zobowiązują się informować wzajemnie na piśmie o zmianie osób, o których mowa w ust. 11 i 12
niniejszego paragrafu. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy i wywiera skutek od dnia doręczenia
drugiej stronie pisma informującego o dokonaniu zmiany.
W przypadku zaprzestania produkcji oferowanego produktu, będącego przedmiotem realizacji niniejszej
umowy, Wykonawca zobowiązuje się zaoferować w tej samej cenie produkt o parametrach nie gorszych
niż produkt przedstawiony w ofercie z dnia …………………………, przekazując jednocześnie Zamawiającemu
kartę charakterystyki proponowanego produktu, sporządzoną zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia
Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. lub informację o składnikach mieszaniny, dla której nie
jest wymagana karta charakterystyki. Zmiana ta wymaga formy aneksu pod rygorem nieważności.

§ 3.
GWARANCJE JAKOŚCI
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za zachowanie parametrów zgodnych
z ofertą z dnia ………………………… oraz dobrą jakość dostarczanego „płynu AdBlue”.
2. Wykonawca zapewnia czystość dostarczonego Zamawiającemu „płynu AdBlue”, gwarantuje jego dobrą
jakość oraz oświadcza, że posiada on właściwości fizykochemiczne zgodne z określonymi w ofercie
z dnia ……………..
3. W przypadku gdyby okazało się, że dostarczony Zamawiającemu „płyn AdBlue” nie spełnia wymagań,
o których mowa w § 3 ust. 1 – 2 Umowy, Wykonawca jest obowiązany dostarczyć bezpłatnie
Zamawiającemu taką ilość „płynu AdBlue”, jak ta, co do której stwierdzono, że nie spełnia ww.
wymagań w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 2 dni od zgłoszenia wadliwości
dostarczonego „płynu AdBlue”.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

1.

§ 4.
CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
Cena sprzedaży „płynu AdBlue” wynosi: ………. zł. (słownie: …………) netto za litr. Cena zawiera wszystkie
koszty związane z realizacją umowy, w szczególności koszty transportu i inne, związane z realizacją
Umowy. Ustalona cena sprzedaży podlega waloryzacji raz na kwartał o wartość wskaźnika inflacji,
publikowanego zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504). Pierwsza waloryzacja zostanie
przeprowadzona począwszy od I pełnego kwartału obowiązywania umowy w oparciu o wskaźnik
ogłoszony za poprzedni kwartał. Waloryzacja zostanie potwierdzona aneksem do umowy.
Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktury za
dostarczony w ramach danego zamówienia przedmiot umowy na podstawie obustronnie podpisanego
dowodu wydania, o którym mowa w § 2 ust 4 pkt 2 niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do
specyfikowania na fakturze ceny jednostkowej dostarczanego produktu.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania rachunku bankowego, na który realizowane będą płatności
z tytułu realizacji niniejszej umowy, wskazanego w danych Wykonawcy objętych elektronicznym
wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług, zwanym dalej „białą listą podatników VAT” (zapis dot. czynnych podatników podatku
VAT)
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
przelewem, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek
Wykonawcy wskazany na tej fakturze, który spełnia wymagania, o których mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.
Jeżeli podany przez Wykonawcę na fakturze numer rachunku bankowego nie spełnia wymogów,
o których mowa w ust. 3, tj. nie jest zawarty w danych Wykonawcy zawartych w wykazie, o którym
mowa w tym ustępie, Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności bez ponoszenia odpowiedzialności
z tego tytułu, w szczególności w takim przypadku nie powstaje po stronie Wykonawcy prawo do
naliczania odsetek za opóźnienie.
W przypadku, gdy faktura dokumentuje sprzedaż towarów, wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Wykonawca ma obowiązek oznaczyć fakturę
dopiskiem: „mechanizm podzielonej płatności”.
Strony zgodnie ustalają, iż za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
Przekroczenie terminu płatności, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu - za wyjątkiem
okoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, może spowodować obciążenie
Zamawiającego ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych w stosunku rocznym (art. 481 §2 KC), chyba
że odpowiednio wcześniej uzyska pisemną zgodę Wykonawcy na uregulowanie należności w innym
terminie.
§ 5.
KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, a także
w przypadku niedostarczenia w wymaganym terminie zamówionej przez Zamawiającego ilości „płynu
AdBlue” w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
chyba że odpowiednio wcześniej uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na dostawę w innym
terminie;
2) odmowy przyjęcia przez Zamawiającego zamówionej dostawy „płynu AdBlue” w okolicznościach, o
których mowa w § 2 ust. 9 Umowy, w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień
począwszy od dnia, w którym Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o odmowie
przyjęcia zamówionej dostawy „płynu AdBlue” do dnia poprzedzającego dzień, w którym Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu zamówioną ilość „płynu AdBlue”, spełniającego wymagania określone
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umową;
3) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy w wysokości 100,00
zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie reklamowanego produktu.
2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary
umowne.
3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy.
4. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kar umownych z płatności wynikającej z faktury wystawianej
przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Zamawiający może dochodzić zapłaty naliczonych kar umownych, niezależnie od dokonanego
odstąpienia od Umowy.

§ 6.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Oprócz wypadków przewidzianych kodeksem cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy w przypadku:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
2) rozwiązania Wykonawcy lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę;
3) wydania tytułu, na podstawie którego możliwe będzie zajęcie majątku Wykonawcy;
4) gdy Wykonawca z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność nie rozpoczął realizacji Umowy lub nie
kontynuuje jej realizacji pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
1) odmowy odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, która nie znajduje podstaw w Umowie;
2) zawiadomienia złożonego przez Zamawiającego, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i 2, jednak nie później niż w terminie 13 miesięcy od dnia
zawarcia umowy. Oświadczenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia oraz wymaga pisemnego uzasadnienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu należytego
wykonania umowy, do dnia odstąpienia. Świadczenie należycie spełnione do tego dnia przez Wykonawcę
nie podlega zwrotowi.
§ 7.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Strony zgodnie ustalają, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po zakończeniu okresu jej
obowiązywania bezterminowo, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
i danych o charakterze poufnym związanych z działalnością prowadzoną przez drugą stronę umowy,
uzyskanych w toku realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę stronę na szkodę
lub jest przez nią niepożądane (tajemnica przedsiębiorstwa).
2. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy
także informacji o podmiotach współpracujących z każdą ze stron, o warunkach tej współpracy, systemie
organizacji przedsiębiorstw, organizacji pracy, organizacji produkcji, dystrybucji, marketingu i reklamy,
stosowanych technologii, zamierzeniach i osiągnięciach technicznych.
3. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu wiąże
stronę w każdym przypadku i niezależnie od źródeł czy formy utrwalenia informacji, chyba że informacja
stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony:
1) stała się uprzednio powszechnie znana,
2) strona zobowiązana jest do jej ujawnienia ze względu na spoczywający na stronie,
a wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, obowiązek ujawnienia informacji
uprawnionemu organowi lub osobom działającym w ramach obowiązujących przepisów prawnych,
3) została zgodnie z prawem uzyskana od osoby trzeciej.
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4. Każda ze stron obowiązana jest przedsięwziąć odpowiednie środki dla zapewnienia bezpiecznego
przechowywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony, co najmniej
w zakresie środków, jakie strona zapewnia w celu ochrony własnych informacji, danych i dokumentów
o analogicznym charakterze.
5. W przypadku powzięcia jakiejkolwiek wątpliwości co do poufnego charakteru określonej informacji lub
danych, strona zamierzająca ją ujawnić zobowiązana jest do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej
strony na ujawnienie danej informacji lub danych.
6. Przyjmuje się, że każda informacja, dane, dokument itp. przekazane przez jedną ze stron drugiej stronie
w trakcie wykonywania umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, chyba że w chwili przekazania
strona przekazująca określi odmienny od określonego wyżej charakter takiej informacji, danych czy
dokumentu.
§ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca nie może zlecić osobom trzecim czynności, będących przedmiotem niniejszej umowy,
za wyjątkiem transportu.
2. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z tytułu Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego nie
podlegają cesji na rzecz osób trzecich. Cesji nie podlegają również świadczenia uboczne związane
z należnością główną.
3. Umowa zostaje zawarta na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………………… 2022 r.
4. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, licząc od daty jej podpisania.
5. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie z zachowaniem formy pisemnej –
aneksem do umowy – pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian, o których mowa w § 2 ust. 13 oraz
w § 8 ust. 9 niniejszej umowy.
6. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy strony będą starały się
rozwiązać w drodze negocjacji w terminie do 7 dni roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu za zgodą
obu stron. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w tym terminie stronom przysługuje prawo
skierowania sprawy na drogę sądową.
7. Spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
8. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
9. Strony winny informować się na piśmie o każdej zmianie adresu, nr telefonu, nr faksu,
e-maila, a pisma wysłane pod adres wskazany w niniejszej umowie (pod nr telefonu, faksu, e-maila–
w przypadku zgłoszeń przewidzianych w Umowie w tej formie) – dla Zamawiającego –
„MPK w Częstochowie Sp. z o. o., al. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa, nr telefonu: 34/3779100,
nr faksu: 34/3779109, e-mail: zarzad.mpk@mpk.czest.pl, dla Wykonawcy – ……………………………….”,
nr telefonu: ………….….………….….., nr faksu ………………….……….…., e-mail: …………………………………, do chwili
otrzymania informacji o zmianie adresu (nr telefonu, nr faksu, e-maila) będą uważane za doręczone
(wykonane skutecznie) pod ostatni adres (nr telefonu, nr faksu, e-maila) wskazany przez Stronę.
10.Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA PŁYNU ADBLUE
dla
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleja Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa

WYKONAWCA

..............................................................................................
.............................................................................................

Adres

.............................................................................................
............................. województwo .....................................

Adres korespondencyjny

..............................................................................................
............................. województwo .....................................

e-mail

.................@ .................. http://.................................... .pl

NIP

..................................

REGON

.................................

Numer telefonu

.................................

Numer faksu

.................................
Pieczątka i podpis osoby lub podpisy osób

OFERTA ZAWIERA

..........................
ponumerowanych
STRON/ KARTEK

uprawnionych do reprezentowania
oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu

...................................................
podpis i pieczęć imienna
.....................................................
miejscowość i data
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

.........................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)

………………………………………………….
(miejscowość i data)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na zakup i sukcesywną dostawę płynu Adblue dla
Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie przy Alei Niepodległości 30,
wyrażamy chęć wykonania zamówienia na warunkach określonych postanowieniami umowy, której
treść stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z naszą ofertą przetargową roku złożoną
w niniejszym postępowaniu.
1. Oświadczamy, że:
1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji
przyszłego świadczenia umownego.
2) zamówienie zostanie wykonane bez udziału / z udziałem1) podwykonawców,
3) podwykonawcom powierzymy następującą część zamówienia:
........................................................................................................................2 ),
4) jesteśmy / nie jesteśmy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT,
5) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami
i wymaganiami,
6) jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od
upływu terminu składanie ofert.
7) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik do SIWZ,
8) wykonamy zamówienie w terminie, określonym w SIWZ i we wzorze umowy;
9) udzielimy gwarancji na warunkach określonych w SIWZ i we wzorze umowy;
10) zapoznaliśmy się ze wzorem umowy zawartym w SIWZ i nie wnosimy w stosunku do niego
uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty jako oferty najkorzystniejszej zobowiązujemy się
do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego, w terminie i miejscu
przez niego wyznaczonym,
11) informacje zawarte na następujących stronach oferty: ………3) stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako
takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
12) Załącznikami do oferty są:
a) …………………………………………………………
b) …………………………………………………………
c) …………………………………………………………
1)

odpowiednio skreślić

2)

w przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, należy opisać
Tę część zamówienia, którą powierzy podwykonawcom
3)
wypełnić tylko, gdy dotyczy; Wykonawca może zastrzec informacje techniczne, handlowe lub organizacyjne wyłącznie
w sytuacji, gdy informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i jeśli nie zostały ujawnione do wiadomości
publicznej przed złożeniem oferty.
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d) ……………………………………………………………
2. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zawarte w naszej ofercie przetargowej są

kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

osoby lub podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania oferenta
i składania oświadczeń woli w jego imieniu
...................................................
...................................................
miejscowość i data

(składa każdy wykonawca lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
nadając załącznikom kolejne oznaczenia nr 4a, 4b itd, z tym, że w zakresie określonym w pkt 6 ppkt 7)
załącznika składa wykonawca, w zakresie jakim potwierdza on spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, a w przypadku ppkt 8) i pkt 7 wykonawca, którego dotyczą)
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
Nazwa Wykonawcy
....................................................

..................................................

...................................................

(miejscowość i data)

Adres Wykonawcy
...................................................
PRZEDMIOT I CENA OFERTY
Na warunkach określonych we wzorze umowie, której treść stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ
oferuję wykonanie zamówienia na zakup i sukcesywną dostawę płynu Adblue dla Zamawiającego
– MPK w Częstochowie Sp. z o. o., w cenie ofertowej z uwzględnieniem wszelkich kosztów
poniesionych w związku z realizacją umowy na warunkach określonych jej postanowieniami, która
wynosi:

Lp.

ASORTYMENT

Jm.

Ilość

Cena jedn.
netto
w zł

Wartość
netto
w zł

Podatek VAT
wg stawki
... % w zł

Wartość
brutto
w zł

1

2

3

4

5

6 (4 x 5)

7 (6 x … %)

8 (6+7)

Litr

150 000

Nazwa handlowa
1. ………………................……………..,
którego producentem jest
…………….……………………………………………..….

CENA OFERTY NETTO
............................................................... złotych
(słownie:..............................................................................................................................)
PODATEK VAT WG STAWKI ....... %
.............................................................. złotych
(słownie:..............................................................................................................................)
CENA OFERTY BRUTTO
.............................................. złotych
(słownie:..............................................................................................)

podpis osoby lub podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu

........................................................................
........................................................................
miejscowość i data
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
Nazwa Wykonawcy
....................................................

.............................................

...................................................

(miejscowość i data)

Adres Wykonawcy
....................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywną dostawę płynu AdBlue dla Zamawiającego –
Miejskiego

Przedsiębiorstwa

Komunikacyjnego

w

Częstochowie

Spółki

z

ograniczoną

odpowiedzialnością, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczamy, że do realizacji
przedmiotowego zamówienia wykonawca użyje co najmniej 50% towarów lub oprogramowania
wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw
członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o
równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się
przepisy dyrektywy 2014/25/UE.
Podpis osoby lub podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu
........................................................................
........................................................................
miejscowość i data
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
Nazwa Wykonawcy
....................................................

..................................................

...................................................

(miejscowość i data)

Adres Wykonawcy
...................................................
WYKAZ WYKONANYCH /WYKONYWANYCH DOSTAW /wzór/
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na z zakup i sukcesywną dostawę płynu AdBlue dla Zamawiającego –
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiamy, wykaz
wykonanych/wykonywanych dostaw:

Lp.

Nazwa i adres
Odbiorcy

Opis dostawy

Termin
wykonywania

Wartość brutto
(w zł)

1

w załączeniu ....... dowodów.
podpis osoby lub podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu

........................................................................
........................................................................
miejscowość i data
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

WZÓR
Nazwa Wykonawcy
....................................................

.........................................

...................................................
Adres Wykonawcy

(miejscowość i data)

....................................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywną dostawę zakup i sukcesywną dostawę płynu
AdBlue dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w
Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w imieniu Wykonawcy wskazanego
powyżej oświadczamy, że:
1. należymy

do

grupy

kapitałowej

...............................................................................

i w związku z powyższym przedkładamy listę podmiotów należących do tej grupy kapitałowej*
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres

Telefon, faks, e-mail

1

2

3

podpis osoby lub podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu
........................................................................
........................................................................
miejscowość i data
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LUB:
2. Na podstawie art. 26 ust 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, nie należymy do grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

podpis osoby lub podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu
........................................................................
........................................................................
miejscowość i data

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Tabelę w pkt 1 (w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej)
oraz podpisać dokument w pkt 1 (pod tabelą) lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt 2 (w przypadku, gdy nie
należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt 2 (pod oświadczeniem)
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