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Częstochowa, dnia 02.12.2021 r.
SM-OOP.261.1.1.2021

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :
ZAKUP I DOSTAWĘ PALIW CIEKŁYCH ORAZ PŁYNU AdBlue NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE

I. Dane zamawiającego:
Nazwa zamawiającego 	Straż Miejska w Częstochowie
Adres zamawiającego 	ul. Krakowska 80 bl. 3, 
Kod Miejscowość 	42-202 Częstochowa
Telefon: 	34/ 368-31-92
adres poczty elektronicznej 	smiejska@czestochowa.um.gov.pl
adres strony internetowej:	https://www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl
Godziny urzędowania:	7.30 – 15.30
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2021, poz 1129 z późn. zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanych dalej „ustawą Pzp”.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA NR 1 dotyczy: 
a) zakup paliwa - oleju napędowego ON do pojazdów służbowych Straży Miejskiej w    Częstochowie oraz do generatora prądotwórczego, stanowiącego własność Straży Miejskiej w     Częstochowie spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z    dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680 z późn. zm.) zgodnego z normą PN-EN 590 w łącznej ilości około 11 500 litrów sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy; Kody Wspólnego Słownika Zamówień : CPV     09134100-8 – olej napędowy;
b) zakup paliwa - benzyny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów służbowych Straży Miejskiej w   Częstochowie, spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z   dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680 z późn. zm.) zgodnego z normą PN-EN 228 w łącznej ilości około 8 500 litrów sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy; Kody Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 09132100-4 - benzyna bezołowiowa Pb 95;
c) zakup płynu AdBlue do pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Częstochowie w łącznej ilości około 200 litrów sukcesywnie przez okres obwiązywania umowy. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 24957000-7 – Dodatki chemiczne.
Zakup paliw oraz płynu AdBlue odbywać się będzie poprzez bezpośrednie tankowanie do     zbiorników pojazdów samochodowych lub kanistrów na stacji paliw. Podane szacunkowe ilości mogą ulec zmianie zależnie od potrzeb zamawiającego, a także od     warunków pogodowych i innych zdarzeń mogących mieć wpływ na ilość zużytego paliwa oraz płynu. Zmiana ilości zakupionego paliwa oraz płynu nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości faktycznej odpłatności z   tytułu realizacji zamówienia.
Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA NR 2 dotyczy:
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Straży Miejskiej w Częstochowie zgodnego z polską normą PN-C96024:2011 dla gatunku L1 w ilości około 16 000 litrów, sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 09135100-5 olej opałowy.
Podane szacunkowe ilości mogą ulec zmianie zależnie od potrzeb zamawiającego, a także od warunków pogodowych i innych zdarzeń mogących mieć wpływ na ilość zużytego paliwa. Zmiana ilości zakupionego paliwa nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości faktycznej odpłatności z   tytułu realizacji zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub dwie części zamówienia wymienioną w niniejszej specyfikacji.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających (dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego), o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 lub 8);
Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o   których mowa w art. 95 ustawy Pzp;
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp;
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp;
Zamawiający nie przewiduje konieczności przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o     których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp;
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczenia między wykonawcą rozliczenia w     walutach obcych;
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty;
14. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy;
15. Wymagania stawiane wykonawcy:
15.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i     jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 
15.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
15.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 
15.4. Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
15.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 
15.6. Przynajmniej jeden punkt sprzedaży oleju napędowego, benzyny bezołowiowej oraz płynu AdBlue musi znajdować się w granicach administracyjnych miasta Częstochowy.
15.7. Dostępność tankowania 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
15.8. Dostarczenie przedmiotu zamówienia w zakresie ZADANIA Nr 2 następować będzie do siedziby zamawiającego przy ul. Krakowskiej 80 bl. 3 w Częstochowie na koszt wykonawcy.
15.9. Transakcji wynikającej z ZADANIA Nr 1 dokonywać będą osoby upoważnione przez zamawiającego (pracownicy Straży Miejskiej w Częstochowie).
16. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
IV. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 12     miesięcy, od 1 stycznia 2022 r. do 31.12.2022 r.
V. Podstawy wykluczenia 
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.
Z udziału w niniejszym postępowaniu nie wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ustawy Pzp.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3 są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert; 
2) została złożona przez wykonawcę: 
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń; 
3) jest niezgodna z przepisami ustawy; 
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 
6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego; 
7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16     kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.); 
8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
10) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w     art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 
11) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 
12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą; 
13) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 
14) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o   której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560 z p. zm.), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe.
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1)	zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10     kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) - dotyczy ZADANIA Nr 1 i ZADANIA Nr 2 oraz posiada świadectwo jakości, informujące o spełnianiu przez oferowany produkt wymagań zamawiającego – dotyczy ZADANIA Nr 2.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną stacją paliw czynną przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, położoną w granicach administracyjnych miasta Częstochowy – dotyczy ZADANIA Nr 1.
3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w   stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby). 
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotów. 
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z tym podmiotem / podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z     wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
4. Określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.
VII. Wykaz podmiotowych środków dowodowych
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – Załącznik Nr 1 do SWZ.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o   którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedstawia wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w   zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – Załącznik Nr 2 do SWZ.
5) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik Nr 3A do SWZ w   zakresie ZADANIA Nr 1 oraz Załącznik Nr 3B do SWZ w zakresie ZDANIA Nr 2.
6) Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym - Załącznik Nr 4 do SWZ.
7) Wzór umowy - parafowany przez wykonawcę - Załącznik Nr 5A do SWZ w zakresie ZADANIA nr 1, Załącznik Nr 5B do SWZ w zakresie ZADANIA nr 2. 
2. Postanowienia dot. podmiotowych środków dowodowych
1) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj. aktualnej na dzień składania dokumentu koncesji z zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki zgodnie z wymogami ustaw z dnia 10   kwietnia 1997 r. Prawo energetycze (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) - w zakresie  ZADANIA Nr 1 i ZADANIA Nr 2, świadectwa jakości informujące o spełnianiu przez oferowany produkt wymagań zamawiającego - w zakresie ZADANIA Nr 2.
2) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 
3) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 
4) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych w sytuacjach określonych w art. 274 ust. 4 ustawy Pzp.
5) W sytuacjach określonych w art. 128 ustawy Pzp zamawiający może wezwać do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie: 
- oświadczenia wykonawcy, 
- podmiotowych środków dowodowych, 
- innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
jeżeli są one niekompletne lub zawierają błędy.
6) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia wykonawcy lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
3. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i   oświadczeń:
1) Oświadczenia wykonawcy, składane są w oryginale w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów.
2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej elektronicznie za zgodność z     oryginałem, przez osoby uprawnione do reprezentowania.
3) W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez odpowiedni podmiot (wykonawca, Podmiot udostępniający zasoby albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą), jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
4) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego. Wymóg ten dotyczy również notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa.
5) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
6) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba, że zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i     ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu:
a) miniPortali pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/;
b) ePUAPu pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/smczest
c) poczty elektronicznej (e-mail) na adres: smiejska@czestochowa.um.gov.pl
d) strony internetowej prowadzonego postępowania.
Zamawiający wymaga, aby cała komunikacja między wykonawcami a zamawiającym, poza złożeniem oferty, była prowadzona przy pomocy poczty elektronicznej (na adres smiejska@czestochowa.um.gov.pl ). MiniPortal i ePUAP służą wyłącznie do złożenia/ wycofania oferty.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma w szczególności dostęp do formularza pod nazwą „ Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 50 MB. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych poprzez e-maila wynosi 5 MB.
Za datę przekazania:
a) oferty przyjmuje się datę przekazania na ePUAP,
b) wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres e-mail.
6) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i   wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia w BZP lub Identyfikator Postępowania – SM-OOP.261.1.1.2021).
7) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz rodów komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
8) Forma złożenia oferty - zgodnie z pkt XI.1 niniejszej SWZ.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Monika Irasiak, specjalista ds kadr i zamówień publicznych
od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30 , smiejska@czestochowa.um.gov.pl,
Lucyna Cofór, Kierownik Referatu Prawnego 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, smiejska@czestochowa.um.gov.pl,
 3. Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 
2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej: https://www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców
4. Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: https://www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
IX. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2022-01-08.
3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o     wskazywany okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
XI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Forma oferty oraz oświadczenia:
1) Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu, ePuapu.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w   formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.:.txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie Platformy zamówieniowej. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie skanu dokumentu pierwotnie wytworzonego i wypełnionego w postaci papierowej, pod warunkiem opatrzenia powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Powstały w ten sposób dokument elektroniczny Zamawiający traktował będzie jako ofertę złożoną w postaci elektronicznej niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument ten zostanie opatrzony prawidłowym podpisem.
5)	Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 
6) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za     pośrednictwem miniPortalu, EpUAPu. Po upływie terminu do składania ofert wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty
2. Przygotowanie oferty:
1) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt VII niniejszej specyfikacji. 
2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z   aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
8) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w   rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a   także wydzielić je w osobnym pliku. Tak wydzielonych informacji zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z   innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
9) W przypadku określonym w art. 225 wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, że:
a) wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 
b) wskazuje nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
c) wskazuje wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku; 
d) wskazuje stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
3. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w   prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie, złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i   oceny ofert:
1) Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia wykonawcy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń na zasadach określonych w art. 128 ustawy Pzp.
2) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z   dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona, wyznaczając jednocześnie wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
4) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny lub kosztu tej oferty.
6. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1. Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 i 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 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych osób reprezentujących wykonawcę i osób wyznaczonych przez wykonawcę do kontaktu w zakresie obsługi umowy, przetwarzanych w Straży Miejskiej w   Częstochowie w związku z zawartą umową, jest Komendant Straży Miejskiej w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Krakowskiej 80 blok 3;
2) Z Administratorem danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: smiejska@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /smczest/SkrytkaESP, listownie na adres siedziby administratora;
3) Komendant Straży Miejskiej w Częstochowie wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@strazmiejska.czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora. Z   inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących Zleceniobiorcę i osób wyznaczonych przez Zleceniobiorcę do kontaktu w zakresie obsługi umowy, przetwarzanych w Straży Miejskiej w Częstochowie w związku z zawartą umową oraz korzystania z praw związanych z   przetwarzaniem danych;
4) Dane osobowe osób reprezentujących wykonawcę i/lub osób wyznaczonych przez wykonawcę do kontaktu będą przetwarzane w celu realizacji umowy. W związku z tym dane osobowe będą przetwarzane, aby kontaktować się w bieżących sprawach związanych z   wykonaniem umowy, bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. B i E RODO;
5) Odbiorcami, do których mogą być przekazywane dane osobowe osób reprezentujących wykonawcę i/lub osób wyznaczonych przez wykonawcę do kontaktu są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i   wsparcie techniczne dla użytkowanych w Straży systemów informatycznych, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z   tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione dane osobowe osób reprezentujących wykonawcę i/lub osób wyznaczonych do kontaktu przez wykonawcę są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy, itp.), podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, itp.).
6) Dane osobowe osób reprezentujących wykonawcę i/lub osób wyznaczonych do kontaktu przez wykonawcę będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres 5 lat liczony w pełnych latach kalendarzowych od 1 stycznia następnego roku po zakończeniu obowiązywania umowy. Okres przechowywania został wyznaczony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z   dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej;
7) Na zasadach określonych przepisami RODO osobom reprezentującym wykonawcę i/lub osobom wyznaczonym do kontaktu przez wykonawcę przysługuje prawo żądania od     Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania;
8) Gdy osoby reprezentujące wykonawcę i/lub osoby wyznaczone do kontaktu przez wykonawcę, uznają że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje im prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,      00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00);
9) Podanie danych osób reprezentujących wykonawcę umowy jest niezbędne do zawarcia umowy a brak tych danych może spowodować niemożność zawarcia umowy. Podanie danych osób wyznaczonych do kontaktu w zakresie umowy jest dobrowolne;
10) Jeżeli Straż Miejska w Częstochowie nie uzyskała danych osobowych bezpośrednio od     osób wyznaczonych do kontaktu przez wykonawcę, informujemy, że dane osobowe zostały uzyskane od wykonawcy, który wskazał Panią/Pana jako osobę kontaktową w celu obsługi zawartej z nami umowy. Dane osobowe, które zostały przekazane Straży Miejskiej w   Częstochowie to: imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja oraz służbowe dane kontaktowe (m.in. adres poczty elektronicznej, numer telefonu). 
2. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób przez siebie wyznaczonych do kontaktu w zakresie obsługi umowy o zapisach niniejszego paragrafu.
XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać do dnia: 2021-12-10 do godz. godz. 9.00
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Złożenie, zmiana, jak i wycofanie oferty następuje zgodnie z postanowieniami pkt XI niniejszej SWZ.
3. Oferty zostaną otwarte dnia:2021-12-10 do godz. godz. 13.00.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z   wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 
Cena może być tylko jedna za oferowaną część przedmiotu zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Dopuszcza się zmianę ceny jednostkowej paliw w okresie obowiązywania umowy, która może jednak wynikać ze zmian ceny producenta oraz stawki VAT.
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ. 
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do     szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena brutto - 100%
3. Sposób przyznawania punktów w kryterium „Cena brutto”.
Kryterium „Cena brutto” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez wykonawcę w „Formularzu ofertowym”. Ilość punktów w   tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
 C = (C min/Cb) x 100 pkt
gdzie:
C – liczba punktów w kryterium cena brutto
C min- najniższa cena oferty brutto 
Cb - cena brutto badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów zostanie obliczona z dokładnością do drugiego miejsca po     przecinku (zgodnie z zasadą zaokrąglania od 5 w górę). Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ramach w/w kryterium (oferta z   najniższą ceną ofertową brutto).
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w   celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności: 
1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i   nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom. 
2) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i   prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej zamawiającego – https://www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl
Informacja zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie informacje, o których mowa w     pkt 2 ppkt 1) 
4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i   prawne.
Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona również zostanie na stronie internetowej zamawiającego – https://www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta, umowa może być zawarta w terminie wcześniejszym niż wskazany w ppkt 1) i 2).
7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.
2. Postanowienia umów zawarto w: Załączniku Nr 5A do SWZ – w zakresie ZADANIA Nr 1 oraz w Załączniku 5B do SWZ w zakresie ZADANIA Nr 2.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje od:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o   udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo, że zamawiający był do tego obowiązany. 
4. 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.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Kopię odwołania Odwołujący przekazuje zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6.	Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt 1),
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego - https://www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6, 7 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.
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o   wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w   formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a   pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
11. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.
XIX. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania oraz do załączników do protokołu. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek.
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód przekazania ogłoszenia do BZP, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i   wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.
3. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z załącznikami, udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia.
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek,
2) udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania następuje, co do zasady, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 12.2020 w   sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2434).
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XX. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
Załączniki Nr 1 do SWZ – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w   postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu
Załączniki Nr 2 do SWZ – formularz ofertowy
Załączniki Nr 3A do SWZ – formularz cenowy (w zakresie ZADANIA Nr 1)
Załączniki Nr 3B do SWZ – formularz cenowy (w zakresie ZADANIA Nr 2)
Załączniki Nr 4 do SWZ – wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
Załączniki Nr 5A do SWZ – wzór umowy (w zakresie ZADANIA Nr 1)
Załączniki Nr 5B do SWZ – wzór umowy (w zakresie ZADANIA Nr 2)




					           


