
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Bezgotówkowe tankowanie pojazdów MPO Sp. z o.o. gazem ziemnym (CNG)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350641392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowohucka 1

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-580

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 6462202

1.5.8.) Numer faksu: 12 6462350

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.wolnik@mpo.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mpo.krakow.pl/pl/main

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bezgotówkowe tankowanie pojazdów MPO Sp. z o.o. gazem ziemnym (CNG)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05f9503e-b2e2-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00052156/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-12 10:52
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mpo krakow.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mpo krakow.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Zamawiający informuje, iż komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy Przetargowej pzp24.pl dostępnej pod
adresem: https://mpo-krakow.logintrade.net. Szczegółowe informacje w zakresie wymagań
sprzętowych dla ww. Platformy Przetargowej znajdują się pod link: https://mpo-
krakow.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html.2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w
odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu
lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert.3. We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
postępowania. 4. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe
środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w
postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,
.pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o których mowa w pkt. 10 SWZ składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pomocą platformy, o której
mowa w lit. a). 5. Dokumenty inne niż wskazane w lit. d) tj. zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub
informacje Wykonawcy przekazują:- drogą elektroniczną: beata.wolnik@mpo.krakow.pl lub- poprzez
Platformę, dostępną pod adresem: https://mpo-krakow.logintrade.net.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
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04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, tel. +48 12 64
62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl.b) Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących
ochrony danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. jest Inspektor
Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@mpo.krakow.pl;c) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na „Bezgotówkowe tankowanie pojazdów MPO Sp. z o.o. gazem
ziemnym (CNG)”” nr sprawy: TZ/TT/11/2021, prowadzonym w trybie podstawowym;d) odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 97 ustawy Pzp;e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;h) posiada Pani/Pan:- na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;- na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;i) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust.
3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli
w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek
wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZ/TT/11/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe tankowanie pojazdów MPO Sp. z o.o. gazem
ziemnym (CNG) na stacji paliw Wykonawcy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
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zał. nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Pzp, SWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium:Cena ( C ) - 50 % w skali 100 pkt.Szacowany koszt
dojazdu pojazdów Zmawiającego (D) z siedziby przy ul. Nowohuckiej 1 do stacji paliw CNG
Wykonawcy na której Zamawiający będzie tankował swoje pojazdy (D)- 50 % w skali 100 pkt.Liczymy
łączny koszt tankowania pojazdów Zamawiającego na stacji paliw CNG Wykonawcy (Ł) w badanej
ofercie:Łbadane = 50 % Cbadane + 50 % Dbadanegdzie:Łbadane - suma ceny zakupu planowanej
ilości gazu CNG na stacji paliw CNG Wykonawcy (po rabacie) oraz szacowanego kosztu dojazdu
pojazdów Zamawiającego z siedziby MPO Sp. z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1 do stacji paliw CNG
Wykonawcy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia - z badanej oferty;C badane- cena
zakupu planowanej ilości gazu CNG na stacji paliw CNG Wykonawcy (po rabacie) - z badanej oferty;D
badane- szacowany kosztu dojazdu pojazdów Zamawiającego z siedziby MPO Sp. z o.o. przy ul.
Nowohuckiej 1 do stacji paliw CNG Wykonawcy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia - z
badanej ofertyDbadane = L badane x Cjgdzie:Dbadane- szacowany kosztu dojazdu pojazdów
Zamawiającego z siedziby MPO Sp. z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1 do stacji paliw CNG Wykonawcy w
całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia - z badanej ofertyL badane- odległość [km] z siedziby
MPO Sp. z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1 do stacji paliw CNG Wykonawcy – z badanej ofertyWykonawca
zobowiązany jest wskazać ww. odległość w linii prostej przy użyciu narzędzia jaki jest google maps i
stanowi ona podstawę do obliczenia punktów w kryterium „Szacowany koszt dojazdu pojazdów
Zamawiającego (D). Cj badane - cena jednostkowa dojazdu wszystkich pojazdów Zamawiającego na
odcinku 1 km i wynosi 152 280,00 zł.Ilość punktów (P) która zostanie przyznana danej ofercie zostanie
obliczona według poniższego wzoru: Ł najniższePbadane = ------------------ * 100 pkt Ł
badanegdzie:Pbadane- ilość punktów badanej ofertyŁ badane- suma ceny zakupu planowanej ilości
gazu CNG na stacji paliw CNG Wykonawcy (po rabacie) oraz szacowanego kosztu dojazdu pojazdów
Zamawiającego z siedziby MPO Sp. z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1 do stacji gazu CNG Wykonawcy w
całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia - z badanej oferty;Ł najniższe - suma ceny zakupu
planowanej ilości gazu CNG na stacji paliw CNG Wykonawcy (po rabacie) oraz szacowanego kosztu
dojazdu pojazdów Zamawiającego z siedziby MPO Sp. z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1 do stacji paliw
CNG Wykonawcy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia – najniższej z wszystkich
badanych ofert;Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania
oraz wykaże najbliżej zlokalizowaną stację paliw CNG otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali
Wykonawcy – odpowiednio mniej punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:a)
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje szczególnych
warunków uczestnictwa w tym zakresie;b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiadają koncesję na
prowadzenie działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym (CNG);c) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej jednakże Zamawiający nie precyzuje szczególnych warunków uczestnictwa w tym
zakresie;d) zdolności technicznej lub zawodowej jednakże Zamawiający nie precyzuje
szczególnych warunków uczestnictwa w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) Wykonawca na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania zobowiązany jest
dołączyć do oferty aktualne na dzień składania oferty oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym
zał. 2a) oraz zał. 2b) do SWZ (jeśli dotyczy);b) Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w
lit.a) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia, o którym mowa w lit.a) składa każdy z Wykonawców.Zamawiający wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni
od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia
potwierdzających, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek
wskazanych w pkt. 8 SWZ, w postaci:- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:* art.108
ust.1 pkt1 i 2 ustawy Pzp,* art.108 ust.1 pkt4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej
złożeniem;- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – zał. 2 d) do SWZ;- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust. 1 pkt
1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
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udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności;- zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej
placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;- Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji. - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w pkt. 10 a) SWZ, w zakresie postaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:- art.108
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,- art.108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.- art.109 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp,- art.109 ust 1
pkt 5 ustawy Pzp,- art.109 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.Zamawiający zaleca sporządzenie oświadczenia
zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2e) do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) Wykonawca na potwierdzenie, iż posiada koncesję o której mowa w pkt
9b) SWZ, zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,
zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2c) do SWZ;b) Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym
mowa w lit. a) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych
na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż Wykonawca spełnia
warunki uczestnictwa o których mowa w pkt. 8 SWZ, w postaci koncesji na prowadzenie działalności w
zakresie obrotu gazem ziemnym (CNG), o której mowa w pkt. 9 b) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda załączenia przez Wykonawcą do oferty przedmiotowych środków
dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty należy dołączyć:- oświadczenia, o których mowa w pkt. 10 a) oraz 10 b) SWZ,-
wypełniony i podpisany formularz oferty – zał. nr 4 do SWZ,- wypełniony formularz kalkulacji
ceny oferty – zał. nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w
postępowaniu.- Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony,
jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
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posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i
zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.- W przypadku, gdy ofertę
składają Wykonawcy wspólnie w okolicznościach wskazanych w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy .- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje dokonywanie zmian w zawartej umowie w zakresie i na zasadach
określonych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 3 do SWZ (§ 8).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-20 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mpo krakow.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i
podpisana:- kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne -
podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie lub- podpisem
zaufanym lub- podpisem osobistym. Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego
podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl2. Ofertę (wraz z wszystkimi
załącznikami stanowiącymi jej integralną część) należy przesłać za pośrednictwem Platformy
Przetargowej znajdującej się pod linkiem: https://mpo-
krakow.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html.3. Oferta musi być podpisana przez
osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
Reprezentacja, o której mowa w zdaniu poprzednim musi wynikać z przedłożonego przez
Wykonawcę odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej oraz pełnomocnictwa załączonego do oferty.4. Termin
realizacji przedmiotu zamówienia.: Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, wg
bieżących potrzeb Zamawiającego, zgodnie z ustaleniami zawartymi w SWZ przez okres 18
miesięcy od dnia wyczerpania ilości gazu ziemnego CNG z obowiązującej Zamawiającego
Umowy Nr TZ/IV/27/2020 z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 8 ust. 3 zał. nr 3 do
SWZ.
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Pzp, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium:Cena ( C ) -	50 % w skali 100 pkt.Szacowany koszt dojazdu pojazdów Zmawiającego (D) z siedziby przy ul. Nowohuckiej 1 do stacji paliw CNG Wykonawcy na której Zamawiający będzie tankował swoje pojazdy (D)- 50 % w skali 100 pkt.Liczymy łączny koszt tankowania pojazdów Zamawiającego na stacji paliw CNG Wykonawcy (Ł) w badanej ofercie:Łbadane = 50 % Cbadane + 50 % Dbadanegdzie:Łbadane - suma ceny zakupu planowanej ilości gazu CNG na stacji paliw CNG Wykonawcy (po rabacie) oraz szacowanego kosztu dojazdu pojazdów Zamawiającego z siedziby MPO Sp. z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1 do stacji paliw CNG Wykonawcy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia - z badanej oferty;C badane- cena zakupu planowanej ilości gazu CNG na stacji paliw CNG Wykonawcy (po rabacie) - z badanej oferty;D badane- szacowany kosztu dojazdu pojazdów Zamawiającego z siedziby MPO Sp. z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1 do stacji paliw CNG Wykonawcy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia - z badanej ofertyDbadane = L badane x Cjgdzie:Dbadane- szacowany kosztu dojazdu pojazdów Zamawiającego z siedziby MPO Sp. z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1 do stacji paliw CNG Wykonawcy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia - z badanej ofertyL badane- odległość [km] z siedziby MPO Sp. z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1 do stacji paliw CNG Wykonawcy – z badanej ofertyWykonawca zobowiązany jest wskazać ww. odległość w linii prostej przy użyciu narzędzia jaki jest google maps i stanowi ona podstawę do obliczenia punktów w kryterium „Szacowany koszt dojazdu pojazdów Zamawiającego (D). Cj badane - cena jednostkowa dojazdu wszystkich pojazdów Zamawiającego na odcinku 1 km i wynosi 152 280,00 zł.Ilość punktów (P) która zostanie przyznana danej ofercie zostanie obliczona według poniższego wzoru: Ł najniższePbadane = ------------------ * 100 pkt	 Ł badanegdzie:Pbadane- ilość punktów badanej ofertyŁ badane- suma ceny zakupu planowanej ilości gazu CNG na stacji paliw CNG Wykonawcy (po rabacie) oraz szacowanego kosztu dojazdu pojazdów Zamawiającego z siedziby MPO Sp. z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1 do stacji gazu CNG Wykonawcy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia - z badanej oferty;Ł najniższe - suma ceny zakupu planowanej ilości gazu CNG na stacji paliw CNG Wykonawcy (po rabacie) oraz szacowanego kosztu dojazdu pojazdów Zamawiającego z siedziby MPO Sp. z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1 do stacji paliw CNG Wykonawcy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia – najniższej z wszystkich badanych ofert;Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania oraz wykaże najbliżej zlokalizowaną stację paliw CNG otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy – odpowiednio mniej punktów.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
	4.3.6.) Waga: 50
	Kryterium 2
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 50
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Wykonawca na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania oferty oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. 2a) oraz zał. 2b) do SWZ (jeśli dotyczy);b) Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w lit.a) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w lit.a) składa każdy z Wykonawców.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia potwierdzających, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 8 SWZ, w postaci:- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:* art.108 ust.1 pkt1 i 2 ustawy Pzp,* art.108 ust.1 pkt4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zał. 2 d) do SWZ;- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;- zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;- Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 10 a) SWZ, w zakresie postaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:- art.108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,- art.108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.- art.109 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp,- art.109 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp,- art.109 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.Zamawiający zaleca sporządzenie oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2e) do SWZ.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykonawca na potwierdzenie, iż posiada koncesję o której mowa w pkt 9b) SWZ, zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2c) do SWZ;b) Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w lit. a) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż Wykonawca spełnia warunki uczestnictwa o których mowa w pkt. 8 SWZ, w postaci koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym (CNG), o której mowa w pkt. 9 b) SWZ.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-20 10:30
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://mpo krakow.logintrade.net
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-20 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-18

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


