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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej: SIWZ) 


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:



„Kompleksową dostawę gazu ziemnego (sprzedaż oraz  dystrybucja) do celów grzewczych i komunalno-bytowych do obiektu Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu przy Pl. Świętojańskim 1 
w okresie 24 miesięcy”. 



prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm. ) 
i poniżej równowartości kwoty 221 000 euro



Znak postępowania: 1/2018






Wrocław, dnia 04.10.2018r.


I. Nazwa  I  adres  ZAMAWIAJĄCEGO

Centrum Kultury ZAMEK
Adres do korespondencji	
Pl. Świętojański 1
(54-076) Wrocław. 

tel. 071/ 349-48-75

adres mail: kadry2@zamek.wroclaw.pl

Dni i godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz:  8.00   - 16.00
adres strony internetowej: www.zamek.wroclaw.pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie „uPzp" oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego i wywieszone na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie – w dniu 04.10.2018r. 

UWAGA: 
Zamawiający nie przewiduje procedury odwróconej określonej w 
art. 24aa ustawy Pzp. 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI:

1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
09123000-7 - Gaz ziemny,

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 ust. 30 ustawy – Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.), realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy, polegającą na sprzedaży gazu oraz świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji i odbywać się winno zgodnie z postanowienia wskazanej ustawy i rozporządzeniami wykonawczymi do tejże ustawy.
3. Szacunkowe zapotrzebowanie dwuletnie -  620.198,00 kWh, w tym : 
I grupa przyłączeniowa - gazomierz miechowy typ G-4    ( dostawa do kuchenek i podgrzewacz wody)  taryfa  W - 1.12T  do 10m3/h   w ilości  1.488,00 kWh/2 lata, w    tym 744 kWh/za rok
II grupa przyłączeniowa - gazomierz miechowy typ G-25, rejestrator MacR-4           (dostawa do kotłowni)     taryfa W-5     ok 15 m3/h  w ilości  618.710,00 kWh/2 lata, w tym – 309 355 kWh/za rok
Uwaga: Dotyczy II grupy przyłączeniowej:
moc zamówiona na godzinę - 165 kWh/h.

I i II grupa przyłączeniowa:
Miejsce przyłączenia:  Pl. Świętojański 1 we Wrocławiu   
Lokalizacja:               Pl. Świętojański 1  we Wrocławiu 
Zasilanie:                  Pl. Świętojański 1 we Wrocławiu        

Układy pomiarowe.
I grupa przyłączeniowa (dostawa do kuchenek i podgrzewacza wody) - gazomierz miechowy typ  G-4
II grupa przyłączeniowa (dostawa do kotłowni) - gazomierz miechowy typ G-25, rejestrator typ MacR-4
UWAGA: Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości gazu.
4. Informacja dotycząca powierzenia części zamówienia podwykonawcom: 
1) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy lub podwykonawcom, zobowiązany jest określić w Formularzu ofertowym części zamówienia, jakie zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy lub podwykonawcom oraz wskazać nazwę lub nazwy firmy lub firm podwykonawcy lub podwykonawców (art. 36b ust. 1 ustawy Pzp) - (dotyczy to także podmiotu trzeciego użyczającego zasoby gdyż on będzie podwykonawcą w zadeklarowanej części).
2) Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy (w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia) dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust 2 ustawy Pzp).
4) Zgodnie z art. 36ba ust. 1- 4 ustawy Pzp, jeżeli powierzenie podwykonawcy  wykonania  części zamówienia  na  usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  
5) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą  podstawy wykluczenia,  Wykonawca  obowiązany  jest  zastąpić  tego  podwykonawcę  lub  zrezygnować  z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
6) Powyższe postanowienia stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli  zamawiający przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – co Zamawiający niniejszym zastrzega. 
---------------------------------------------------------------------------------------------
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE – W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKÓW UMOWNYCH
----------------------------------------------------------------------------------------------
Wskazane W OPZ zużycie ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości gazu.
Obowiązki Wykonawcy
1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego winny być zgodne z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. ustawy - Prawo energetyczne.
2. Wykonawca zobowiązany się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe gazu zakupionego przez Zamawiającego, a koszty bilansowania uwzględni w cenie gazu, podanej w formularzu cenowym.
3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy:
- umowy dystrybucyjnej, zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu na obszarze, na którym znajduję się miejsce dostarczenia gazu, tj. do którego sieci dystrybucyjnej przyłączony jest budynek Zamawiającego - w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej,


lub
- aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej.
Zamawiający zobowiązany jest do:
- zawiadamiania Wykonawcy o zmianie wielkości zamówienia mocy umownej i ilości paliwa gazowego, 
- terminowego regulowania należności za zakupiony gaz,
- umożliwienia przedstawicielom Wykonawcy lub Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego dokonania odczytów wskazań układów pomiarowych.
Zasady rozliczeń
1. Sprzedawany gaz będzie rozliczany według cen i stawek określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do umowy.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych netto, zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym, jednakże może ona nastąpić tylko w przypadku zatwierdzonej przez Prezesa URE zmiany Taryfy.
3. Ilość sprzedanego gazu ustalana będzie na podstawie wskazań układów pomiarowych określonych w umowie.

4. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie według wskazań układów pomiarowych.

5.Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 

Płatności
Należności wynikające z faktur VAT, będą płatne jedynie w terminach w nich określonych, opartych i wynikających jedynie z oferty złożonej przez Wykonawcę.

Rozwiązanie umowy
Rozwiązanie umowy może nastąpić jedynie z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Zmiany umowy
Zmiany w zakresie usług i dostaw.
 


Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Od dnia 01.12.2018r. do dnia 30.11.2020 r.
IV. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6) i PKT 7) USTAWY PZP
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, do maksymalnej wysokości:  30 % wartości zamówienia podstawowego dla usług i 30 % dla dostaw. 
Zakres zamówienia jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz przesłankami art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, a jego całkowita wartość została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 
Zamówienie będzie udzielone w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i jego możliwości finansowych po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą - wartość planowanych zamówień uzupełniających nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. Euro.  
	V. OFERTY  WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE


	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
	VI. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA


Od dnia 01.12.2018r. do dnia 30.11.2020r.
        
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 
2. Warunki udziału w postępowaniu: 
kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada - 
	aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

oraz

	aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej)

lub
	podpisaną umowę lub promesę umowy z tzw. lokalnym (z uwagi na miejsce wykonywani usług/dostaw) Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

 
	sytuacja ekonomiczna lub finansowa – nie dotyczy,
	zdolność techniczna lub zawodowa – nie dotyczy. 


    VIII.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 i UST. 5 USTAWY PZP 
O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 23) ustawy Pzp oraz ust. 5 pkt 1), 2) i 4)  ustawy Pzp. 
	Zamawiający bada podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w ustawie Pzp: art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) (wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5  pkt 1), 2) i 4) (wykluczenia fakultatywne).
	Podstawy wykluczeń z przesłanek obligatoryjnych, określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
	Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający wykluczy na podstawie poniższych przesłanek fakultatywnych Wykonawcę: 
	w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                   w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.);

który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
……………....;
który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał                w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

	Zasady wykluczeń z przesłanek obligatoryjnych i fakultatywnych:


	Wykluczenie wykonawcy następuje, zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp w poniższych przypadkach: 

1)  w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło  5  lat  od  dnia  uprawomocnienia  się  wyroku  potwierdzającego  zaistnienie  jednej  z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 
2)  w przypadkach, o których mowa: 
a)  w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d, 
b)  w ust. 1 pkt 15, 
–  jeżeli  nie  upłynęły  3  lata  od  dnia  odpowiednio  uprawomocnienia  się  wyroku potwierdzającego  zaistnienie  jednej  z  podstaw  wykluczenia,  chyba  że  w  tym  wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 
3)  w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 
4)  w  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt  21,  jeżeli  nie  upłynął  okres,  na  jaki  został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5)  w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 
	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1), 2) i 4), może przedstawić dowody  na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do wykazania  jego  rzetelności,  w  szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z  organami  ścigania  oraz  podjęcie  konkretnych  środków  technicznych,  organizacyjnych  i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.  Przepisu zdania pierwszego nie stosuje  się,  jeżeli  wobec  wykonawcy,  będącego  podmiotem  zbiorowym,  orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania  się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu (art. 24 ust. 8). 

Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  zamawiający,  uwzględniając  wagę            i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 5.2 powyżej. 
	W  przypadkach,  o  których  mowa  w  art. 24 ust. 1 pkt  19),  przed  wykluczeniem  wykonawcy, zamawiający  zapewnia  temu  wykonawcy  możliwość  udowodnienia,  że  jego  udział  w przygotowaniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  nie  zakłóci  konkurencji.  Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 
Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp - zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
	Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania                               o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 ustawy Pzp). 


IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, UWAGA: KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ.
Zamawiający uzna warunki, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ, za spełnione, gdy Wykonawca przedłoży wraz z ofertą (Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, które stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25 a ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp).
	Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, stanowią Załącznik: nr 2 (dotyczy wykluczeń z postępowania), Załącznik nr 3 (dotyczy warunków udziału                  w postępowaniu) do SIWZ.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje w ww. zakresie                    o podwykonawcach w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2, o którym mowa                w ust. 1 niniejszego Rozdziału (art. 25a ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp). 
	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa pkt 1 i 2 niniejszego Rozdziału, składa każdy                            z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia                     w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału       w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 25a ust. 6 ustawy Pzp).  

UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ocenie podlegać będzie spełnienie przez nich warunku udziału                            w postępowaniu w sposób wskazany poniżej. 

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że uzna za spełniony warunek, o którym mowa w Rozdziale VII pkt. 2 ppkt 1) - gdy co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełni dany warunek samodzielnie w całości lub niektórzy albo wszyscy Wykonawcy spełniają określony warunek w całości. Niedopuszczalne jest łączenie elementów/zakresów tegoż warunku przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – celem wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w całości. 
Zamawiający uzna, iż Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają postawiony warunek/warunki o ile będą one wypełnione w sposób określony powyżej. 
  
	Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie                                   o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                    o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (oświadczenie o grupie kapitałowej stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ). 



UWAGA: 
1) Ww. oświadczenie winno być złożone w formie oryginału.  
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielanie zamówienia – każdy z nich zobowiązany jest do złożenia ww. oświadczenia (art. 23 ust. 3 ustawy Pzp). 
3) Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, potwierdzające iż powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – o ile Wykonawca należy do grupy kapitałowej. 
4) Jeżeli w trakcie postępowania dojdzie do zmiany sytuacji Wykonawcy w zakresie grupy kapitałowej - będzie ona powodowała po stronie Wykonawcy obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia.

	Wykonawca wraz z ofertą składa również dokumenty dotyczące warunków udziału w postępowaniu i braku wykluczeń z postępowania:  


A. Dokumenty i oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu – w zależności od sytuacji, w której znajduje się Wykonawca: 

	Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
oraz


	Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej.

(UWAGA: Wymóg dotyczący powyższego dokumentu zależy od sytuacji, w której znajduje się Wykonawca tj. jeśli posiada on koncesję/je wskazaną/ne powyżej – załącza ją/je. Jeśli jej/ich natomiast nie posiada – składa oświadczenie w Formularzu ofertowym w zakresie podpisanej umowy lub promesy umowy z tzw. lokalnym (z uwagi na miejsce wykonywani usług/dostaw) Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego  (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej)

B. Dokumenty i oświadczenia dotyczące wykluczeń z postępowania:
1)  Informację 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; Informację z Krajowego Rejestru Karnego należy złożyć w stosunku do Wykonawcy, urzędującego członka / członków jego organu zarządzającego, urzędującego członka / członków jego organu nadzorczego, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, a także w stosunku do prokurenta lub prokurentów.
2) 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 PZP.
3)  oświadczenie 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; 
4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

-     Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia Dokumentów wymienionych w § 5 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) tj. ww. dokumentów dotyczących wykluczeń z lit. B pkt 1) - 4), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy;
- Zamawiający żąda w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przedstawienia w odniesieniu do każdego z tych podmiotów Dokumentów wymienionych w § 5 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) tj. ww. dokumentów dotyczących wykluczeń z lit. B pkt 1) - 4).

	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) (warunki udziału) i pkt 2) (wykluczenia z postępowania) 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 2005 r.                                o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.                      z 2017 r. poz. 570).
UWAGA:
W tym celu Zamawiający prosi Wykonawcę o wskazanie w Formularzu oferty miejsc (ich namiarów) - gdzie może  uzyskać  ww. oświadczenia lub dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż godnie z § 16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 tegoż rozporządzenia (wskazanie dostępności oświadczeń i dokumentów dot. spełniania warunków udziału, wykluczeń, podmiotów zagranicznych), Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.


	PODMIOTY ZAGRANICZNE – ww. dokumenty wynikające z § 7 i § 8  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), w szczególności dotyczące:

„§ 7. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w poniższych  punktach § 5 rozporządzenia (dotyczą wykluczeń):

1)  pkt  1 (informacja z KRK) –  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; 
2)  pkt 4 (KRS / CEIDG)  – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

3. 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. 1, 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. Przepis ust. 2 stosuje się. 

4. 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. 

§ 8. 1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 (informacja z KRK), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy 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. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się. 

2. 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.”  


UWAGA: Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

	W zakresie nieuregulowanym w 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). 


	Forma dokumentów, zgodna z postanowieniami  ww. w pkt 9 Rozporządzenia.


	Nie złożenie oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt. 1 i pkt 2 niniejszego rozdziału, oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 6 powyżej 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 udzielania wyjaśnień, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy Pzp). 


	Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 ustawy Pzp).  W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Wykonawcy występujący wspólnie, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
	Do oferty należy dołączyć ww. pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania. 

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału składa każdy                        z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 


X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                    Z WYKONAWCAMI

	Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z  2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). 

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający a także Wykonawcy przekazują w ww. formach, z wyjątkiem faksu oraz drogi elektronicznej, których nie stosuje się dla złożenia oferty oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych: w dziale IX SIWZ, oraz tych które należy uzupełnić na wezwania Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp – i składane są wyznaczonym terminie w oryginale za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy                    z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z  2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
	Dokumenty wymienione w dziale IX SIWZ, i które należy uzupełnić na wezwania Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, mające potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia z postępowania albo dotyczące przedmiotu zamówienia – składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby upoważnione                     z jego strony). 
Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną muszą mieć formę skanu dokumentu podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji (powyższa zasada dotyczy   wszystkich dokumentów, w tym również wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ).
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą drogi elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Adres mailowy niezbędny do zachowania formy elektronicznej w niniejszym postępowaniu przetargowym to:

-   P.  Czesława Juczak tel.71/349-48-75
        od poniedziałku do piątku w godz.  10.00 - 15.00
mail: kadry@zamek.wroclaw.pl
oraz 

	P. Agnieszka Jurgielaniec tel. 535 281 171 – w sprawach proceduralnych.

	Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest symbolem 
1/2018. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
	Zamawiający niezwłocznie i w terminie wynikającym z przepisu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.zamek.wroclaw.pl 
Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w  BZP, na stronie internetowej i w swojej siedzibie.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ.
16. Każdy Wykonawca ponosi ryzyko związane z ewentualną wadliwością informacji  uzyskanych od osób trzecich.

XI.    TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ
1.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. 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.
4.  Brak wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3 powyżej skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy PZP. 
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,                             z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XII.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia wadium.   
XIII.   OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT

	Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Do Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ), należy załączyć w dniu składania ofert:
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik                 nr 2 do SIWZ),
	   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik                   nr 3 do SIWZ), 
	Dokumenty wymienione w Rozdziale IX pkt 6 lit. A i lit. B niniejszej SIWZ, 
Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
	Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją treścią treści zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń będących załącznikami do niniejszej SIWZ. 

Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej,                   w języku polskim, w sposób czytelny.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek 
i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.
Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika.
W przypadku pełnomocnictwa - powinno ono określać zakres pełnomocnictwa i być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.
Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie, 
za wyjątkiem materiałów określonych w art. 97 ust. 2 ustawy Pzp (na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana).
Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta ma być oznaczona według poniższego wzoru:
<DOKŁADNA NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO>
ZAMÓWIENIE NA <PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA>
NIE OTWIERAĆ PRZED <TERMIN OTWARCIA OFERT>
Koperta, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
	Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”. 
Wykonawca ma również prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia /według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek/ z napisem na kopercie „WYCOFANE”. 
W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert, Zamawiający powiadamia Wykonawcę i dokonuje zwrotu oferty, zgodnie z postanowieniami przepisu art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 
Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców, aby w przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 419), które Wykonawca będzie chciał zastrzec przed dostępem - zostały załączone do oferty w osobnym opakowaniu (kopercie)                           z dopiskiem:  „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
	Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 w/w ustawy - rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania                w celu zachowania ich poufności.
	Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp - nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał (dowodami), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
	Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                          w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W tym celu Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ” oraz dołączyć pisemne UZASADNIENIE objęcia informacji klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa                        w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 21 października 2005 (sygn. III CZP 74/05, Orzecznictwo Sądu Najwyższego 2006/7-8/122) - ich odtajnieniem.
XIV.   MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT

	Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres:  

Centrum Kultury Zamek
Pl. Świętojański 1
(54-076) Wrocław

nie później niż do dnia 12 października 2018r. do godz. 17:15

Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
	Oferty złożone po terminie zostają zwrócone Wykonawcom zgodnie z dyspozycją przepisu art. 84 ust.2 ustawy Pzp. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2018r. do godz. 17:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 301, III piętro.
	Otwarcie ofert jest jawne.
	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
	Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofertowej, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.
	Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, 
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
XV.    OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY 

1. Ceną oferty jest całkowita kwota brutto wymieniona w Formularzu Oferty –Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, wyliczona na podstawie zestawienia cenowego, stanowiącego Załącznik Nr 1a do SIWZ.
2. Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia i związane z jego realizacją, w tym podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
4. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę za sprzedaż gazu, opłaty abonamentowe i za usługę dystrybucji (opłaty stałe i zmienne) nie mogą być wyższe niż ceny obowiązujące na dzień składania oferty (zgodne z obowiązującą Wykonawcę taryfą zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki).
5. Wartość brutto oferty należy wyliczyć wg zasady podanej w Załączniku Nr 1a  do SIWZ.
6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Załączniku nr 4 niniejszej SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
7. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (art. 91 ust. 3a uPzp). 
8. Podstawą do porównania ofert będzie wartość brutto oferty.

UWAGA: Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005 r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – „Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe 
i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach 
i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej".

8. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skorygowane z uwzględnieniem zmienionej stawki podatku VAT od dnia jej obowiązywania.
9. Wynagrodzenie nie będzie waloryzowane o średnioroczny wskaźnik cen towarów                    i usług konsumpcyjnych.
10. Jeżeli zaoferowana cena/koszt, lub ich istotne części składowe wydaje/ją się rażąco niska/kie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny/kosztu, w szczególności w zakresie: 
oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017r. poz. 847); 
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
11. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
	wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
	wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.

12. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny/kosztu spoczywa na Wykonawcy.
13. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę/koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 3 ustawy Pzp).
14. Zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera rażąco niska cenę/koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. 

XVI.  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  WALUT  OBCYCH,  W  JAKICH  MOGĄ  BYĆ   PROWADZONE  ROZLICZENIA  MIĘDZY  ZAMAWIAJĄCYM  A  WYKONAWCĄ

Zamawiający nie dopuszcza w ramach rozliczeń innej waluty niż PLN.
XVII. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY,  ICH  znaczenie  ORAZ  sposób  OCENY  OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

1) Cena oferty (brutto) - waga 60 %, według wzoru:

					
                                             Cena minimalna
 Cena = --------------------------- x waga (60  %)x 100
	                                     Cena badana

2) Termin zapłaty faktury od daty wpływu- waga 40 % i przyjmując, iż można zaoferować poniższe terminy zapłaty według poniższej punktacji:


a) termin zapłaty faktury od daty wpływu min. 15 dni – 5 pkt
b) termin zapłaty faktury od daty wpływu min. 30 dni – 20 pkt
c) termin zapłaty faktury od daty wpływu min. 45 dni – 40 pkt

UWAGA: 

Maksymalny termin zapłaty faktury - to 45 dni: 40 pkt.
Minimalny termin zapłaty – to 14 dni: 0 pkt. 


W przypadku braku wpisu przyjmuje się minimalny termin zapłaty faktury tj. 14 dni – 0 pkt.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Wartością punktową oceny badanej oferty będzie suma punktów uzyskanych za ww. kryteria oceny ofert.


2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i nie wykluczonych z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone. 
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożoną przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów.
4. Punktacja przyznawana ofertom w ww. kryteriów będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
6. Wykonawcy,  składając  oferty  dodatkowe,  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach (art. 91 ust. 6 ustawy Pzp).
7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, 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.
XVIIi. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY  ZOSTAĆ   DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  
W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Po upływie terminu na wniesienie odwołania Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy.
Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób – z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy Pzp, tj.: Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
Zawarcie umowy nastąpi z uwzględnieniem Istotnych postanowień umownych, stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ. 
Istotne postanowienia umowne nie podlegają negocjacjom.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
Dotyczy Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – w przypadku, gdy cena wybranej oferty przekracza dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki, Zamawiający, w celu potwierdzenia odpowiedniego umocowania do złożenia oferty, ma prawo żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, uchwały wspólników chyba, że umowa spółki stanowi inaczej tzn. wyłącza wymóg uchwały wspólników (zgodnie z art. 230 kodeksu spółek handlowych).
Wykonawca jest zobowiązany, przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wg. zasad określonych w dziale XIX.


XIX.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
       
XX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne postanowienia umowne zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ.

Istotne postanowienia umowne nie podlegają negocjacjom.


XXI. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY  W  TOKU  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA
	
	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 niniejszej 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 od:
–   określenia warunków udziału w  postępowaniu,
–   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
	odrzucenie oferty odwołującego,

opisu przedmiotu zamówienia,
wyboru najkorzystniejszej oferty.
	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 Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
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.
Odwołanie wnosi się w terminie 5  dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu elektronicznych środków komunikacji albo w terminie 10 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 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 powyżej wnosi się 
w terminie 5 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 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 Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 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. Krajowa Izba Odwoławcza 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 Krajowa Izba Odwoławcza 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. 12 i ust. 13 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego 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. 

XXII. POUCZENIE O KLAUZULI INFORMACYJNEJ Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający przestrzegając przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000) oraz wypełniając obowiązki wynikające z regulacji zawartych w art. 13 i z uwagi na zapis art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), zwanym dalej „RODO” – niniejszym informuje, iż w treści Formularza ofertowego, znajduje się oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub 14 RODO. 
2. Jednocześnie Zamawiający, wypełniając ciążący na nim obowiązek informacyjny zawarty w art. 13 RODO (a na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO - Wykonawcy, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej oraz  Podwykonawcy/Podmiot trzeci, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej) podaje w pkt 3 poniżej treść „Klauzuli informacyjnej w zakresie danych osobowych”.   
3. KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie danych osobowych: 
„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje Wykonawców, że (a na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO - Wykonawcy odpowiednio, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci odpowiednio, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej): 
- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Centrum Kultury ZAMEK, 
Pl. Świętojański 1 (54-076) Wrocław, tel. 071/ 349-35-36 adres e-mail:  sekretariat@zamek.wroclaw.pl,  
- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Kompleksową dostawę gazu ziemnego (sprzedaż oraz  dystrybucja) do celów grzewczych i komunalno-bytowych do obiektu Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu przy Pl. Świętojańskim 1 
w okresie 24 miesięcy” (1/2018), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
	odbiorcami danych osobowych Wykonawcy 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  

dane osobowe Wykonawcy 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;
obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go  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 danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych go dotyczących (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);
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 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);  
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uznana, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO;
	Wykonawcy nie przysługuje:

	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 do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
4. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO - jest w szczególności:
1) Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
	Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania                    o udzielenie zamówienia publicznego;
Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
	osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 

podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
3) Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.  Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.


ZATWIERDZAM

Wrocław, dnia …………………………….


Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 1a – Zestawienie cenowe
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór)
Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowne
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
                        kapitałowej (wzór)




