Instrukcja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na:
Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany
kapitałowe w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle i jednostkach organizacyjnych
Gminy Kędzierzyn-Koźle w latach 2021-2024
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości 214 000 EURO

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wykorzystaniem platformy on-line działającej
pod adresem

https://e-propublico.pl/ .

Wnioski w języku polskim, należy złożyć w formie pisemnej (forma papierowa) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy.
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Dorota Mucha
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Załączniki do Instrukcji:
Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika

Załącznik nr 1

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 3

Wzór oświadczenia Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 4

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
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1.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJąCEGO:
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta,
Wydział Zamówień Publicznych, ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle lokal /417, III p.
tel. + 48 77 40 34 450
adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl
W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy online (dalej Platforma) działającej pod adresem https://e-propublico.pl/
Ilekroć w dokumentach lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej należy
rozumieć przez to także Platformę.
Zamawiającym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle działający, jako wspólny Zamawiający w imieniu własnym oraz
w imieniu jednostek organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle.
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Jednostki organizacyjne Gminy
Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Grunwaldzka 6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Miejski Zakład Cmentarny, ul. Bałtycka 2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle;
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Grunwaldzka 71, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle;
Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”, ul. Piotra Skargi 11, 47-224 Kędzierzyn-Koźle.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościelna 19, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ignacego Mościckiego 13, 47-223 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Tadeusza Kościuszki 41, 47-224 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, ul. 1 Maja 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jurija Gagarina 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Szkolna 3, 47-225 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Partyzantów 30, 47-224 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Piastowska 30, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Karola Szymanowskiego 19, 47-205 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Sławięcicka 96, 47-230 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Mieszka I 4, 47-232 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Archimedesa 25, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. J. Brzechwy 80, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
Publiczne Przedszkole nr 2, ul. Kozielska 3, 47-224 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 5, ul. 1 Maja 5, 47-224 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 6, ul. Tadeusza Kościuszki 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 7, ul. Jordanowska 14, 47-223 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 8, ul. Romana Dmowskiego 5, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 9, ul. Harcerska 16, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 10, ul. Władysława Broniewskiego 5, 47-225 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 11, ul. Mikołaja Reja 14, 47-224 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 12, ul. Bolesława Chrobrego 28, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 13, ul. Piastowska 10, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 14, ul. Franklina Delano Roosevelta 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 15, ul. Spółdzielców 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 17, ul. Karola Szymanowskiego 29, 47-205 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 18, ul. Sławięcicka 96, 47-230 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 21, ul. Filtrowa 13, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 22, ul. 9 Maja 4, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 23 ul. Wierzbowa 4, 47-224 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 24, ul. Leszka Białego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 26, ul. Bolesława Śmiałego 5, 47-232 Kędzierzyn-Koźle;
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Brzechwy 80, 47-230 Kędzierzyn-Koźle
Żłobek nr 1, ul. Filtrowa 13, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
Żłobek nr 3, ul. Piotra Skargi 25, 47-224 Kędzierzyn-Koźle;
Żłobek nr 6, ul. 1 Maja 7, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Żłobek nr 10, ul. Kazimierza Wielkiego 6, 47-232 Kędzierzyn-Koźle.
Miejski Ośrodek Kultury, al. Jana Pawła II 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Miejska Biblioteka Publiczna, Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
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Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

W wyniku postępowania udzielenia wspólnego zamówienia:
1) umowę generalną w sprawie wyboru instytucji z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK
przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostki organizacyjne Gminy Kędzierzyn-Koźle zawrze
Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle w trybie art. 7 ust.4a ustawy o PPK;
2) umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK zawrze w imieniu i na rzecz każdego podmiotu
zatrudniającego wymienionego w pkt. 1 kierownik tego podmiotu w trybie art. 7 ust.1 ustawy o PPK.
2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

2.1
2.2

3.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), w trybie dialogu konkurencyjnego,
o którym mowa w art. 60a na podstawie art. 60b ust. 1 w związku z art. 55 ust. 1 pkt 8) i 9) ustawy Pzp.
Ilekroć w niniejszych Instrukcji zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo
zamówień publicznych, o której mowa w pkt 2.1.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO.

3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór w trybie dialogu konkurencyjnego, określonym w art. 60 a – 60 f
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn.zm.), instytucji
finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe (PPK) w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz
jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu oraz
na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020
r., poz. 1342), zwaną dalej ustawą o PPK.
CPV 66131100-8 - Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe
3.2 Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie wspólnego zamówienia publicznego dla Urzędu Miasta KędzierzynKoźle oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle (zawierającym dane teleadresowe oraz kontaktowe),
które w dniu 1 stycznia 2021 r. przewidują zatrudnianie łącznie 2500 pracowników, w tym:
525 urodzonych w latach 1951-1965;
1975 urodzonych w latach 1966- 2002.
Opis potrzeb i wymagań:
3.3 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
1) będzie wykonywał obowiązki instytucji finansowej w zakresie zarządzania i prowadzenia PPK w
Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle,
określone w ustawie o PPK;
2) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych w Urzędzie Miasta KędzierzynKoźle oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle;
3) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie
i opłat za osiągnięty wynik;
4) bezpłatnie przeprowadzi w terminie ustalonym z Zamawiającym (zgodnie z wyborem Zamawiającego, stosownie do
obowiązującego stanu epidemicznego) w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostek organizacyjnych
Gminy Kędzierzyn-Koźle lub on-line:
a)

spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej
dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;

b)

szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z
Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK;

c)

szkolenie dla pracowników komórek kadrowych oraz księgowych w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy
w terminie ustalonym z Zamawiającym;

5) wyznaczy koordynatora PPK w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostkach organizacyjnych Gminy
Kędzierzyn-Koźle;
6) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej
7) zapewni bezpłatny:
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a) serwis internetowy (serwis informacyjny oraz infolinię PPK) dla pracowników Zamawiającego przystępujących do
PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze i finansowe związane z PPK;
b) serwis transakcyjny online i aplikację mobilną;
8) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programów kadrowo-płacowych posiadanych przez w Urząd Miasta
Kędzierzyn-Koźle oraz jednostki organizacyjne Gminy Kędzierzyn-Koźle lub zagwarantuje pełną integrację modułu
do prowadzenia PPK z posiadanym przez te jednostki systemem, wyznaczając dedykowanego opiekuna
informatycznego odpowiedzialnego za serwis w każdej wyżej wymienionej jednostce,
9) zapewni ochronę danych osobowych pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostek organizacyjnych
Gminy Kędzierzyn-Koźle.

4.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1 Rozpoczęcie:
1) zawarcie umowy o zarządzanie PPK nie wcześniej niż 01.01.2021r..
2) zawarcie umów o prowadzenie PPK nie później niż 01.04.2021r.
4.2 zakończenie: 31.12.2024 r.

5.

WSTĘPNY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA:

1) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – listopad 2020 r.
2) Ocena wniosków – łącznie z uzupełnianiem lub wyjaśnianiem wniosków – listopad-grudzień 2020 r.
3) Przeprowadzenie dialogu- grudzień 2020 r.
4) Opracowanie SIWZ oraz zaproszenia do składania ofert – grudzień 2020 r.
5) Składanie ofert – grudzień 2020--styczeń 2021 r.
6) Otwarcie, ocena ofert i zawiadomienie Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty – grudzień- styczeń 2021 r.
7) Przygotowanie i zawarcie umowy – styczeń 2021 r.
Ww. terminy mają charakter orientacyjny.

7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, KRYTERIA SELEKCJI:

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
7.2 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełniać następujące warunki, o których mowa w art.
22 ust. 1b ustawy Pzp:
Lp.

1

Nazwa
warunku

(rodzaj)

Uprawnienia
do
prowadzenia
określonej
działalności zawodowej

Określenie warunku udziału w postępowaniu
Wykonawca musi wykazać, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej
przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku
za pomocą strony https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html

7.3 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.
7.4 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec którego zaistnieją
przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23) ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający wykluczy na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.
U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
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7.5
7.6

7.7
7.8
7.9

8.
8.1

8.2

8.3

8.4

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne) żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnienie warunków udziału Wykonawcy wykazują łącznie.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp, 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
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 7.7.
Informacje o ograniczeniu liczby Wykonawców zaproszonych do dialogu: nie dotyczy Zamawiający zaprosi do
dialogu konkurencyjnego Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału oraz nie podlegają wykluczeniu.
Zamawiający będzie stosował art. 29 ust. 3a ustawy Pzp na etapie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, w tym POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANI E WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
8.1.1 aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (wzór
stanowi załącznik nr 3) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 2).
8.1.2 pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne
pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu
rejestracyjnego (ewidencyjnego).
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 60d ust. 1 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
(wzór stanowi załącznik nr 5). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia następujących
dokumentów:
8.3.1 W zakresie warunków udziału w postępowaniu:
wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za
pomocą strony https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html8.3.2 W zakresie spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego: nie dotyczy
8.3.3 W zakresie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:
1) odpisu 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.
8.3.4 Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
a)
pkt 8.3.3.1) - 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, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
2) 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 pkt. 8.3.4.1) IDW
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.
Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
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8.5

postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
8.5.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także wspólnicy spółki cywilnej)
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego
wraz z wnioskiem.
8.5.2 Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres
umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.
Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8.5.3 Oświadczenia stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
8.5.4 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega
wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku
podstaw do wykluczenia składają samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia.
8.5.5 Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowania o których mowa o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki
udziału w postępowaniu.
8.5.6 Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, w sposób określony w pkt. 7.2
(Określenie warunku udziału w postępowaniu).
8.5.7 Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej powinno zostać
przedstawione przez każdego członka Konsorcjum.
8.5.8 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
8.5.9 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki cywilnej), których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są
zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców
(osób) oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać
przedstawienia wyżej wskazanej umowy.

9.

9.1

9.2

SPOSÓB KOMUNIKACJI I WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW:
Sposób porozumiewania się:
9.1.1 Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
9.1.2 Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) Pani Dorota Mucha, tel. 77 40 34 451; email: dorota.mucha@kedzierzynkozle.pl
9.1.3 Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 123) z uwzględnieniem wymogów, ustanowionych poniżej.
9.1.4 Środkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniu, jest platforma on-line działająca pod
adresem https://e-ProPublico.pl/ oraz adresy mailowe wskazane wyżej z uwzględnieniem
wymogów, ustanowionych poniżej.
Porozumiewanie się za pomocą Platformy e-Propublico
9.2.1 Postępowanie prowadzone jest na Platformie pod nazwą: Wybór instytucji finansowej zarządzającej
i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle i jednostkach
organizacyjnych
Gminy
Kędzierzyn-Koźle
w
latach
2021-2024–
znak
sprawy:
ZP.271.1.119.2020.DM.
9.2.2 Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
9.2.3 Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki
korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://eProPublico.pl/ oraz uznaje go za wiążący.
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9.3

9.2.4 Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z
Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet,
2) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
3) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
4) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi
wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge,
Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
5) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
6) Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach:
.pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .xml.
9.2.5 Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i
przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.) określa dopuszczalny
format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
1) dokumenty sporządzone i przesłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w formacie PAdES;
2) dokumenty sporządzone i przesłane w formacie innym niż .pdf (np.: doc, .docx, xls., xlsx., xml.) należy
podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES.
9.2.6 Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1)
załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik wniosku wraz z załącznikami,
nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie
zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia
wniosków;
2)
oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w
kolumnie ”Data przesłania”;
3)
o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
9.2.7 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.2.8 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy na
karcie ”Wiadomości”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich zamieszczenia na Platformie.
9.2.9 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
9.2.10 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Wniosek należy przesłać
za pośrednictwem Platformy na karcie ”Zapytania/Wyjaśnienia”. Za datę wpływu wniosku przyjmuje się
datę jego zamieszczenia na Platformie.
9.2.11 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy.
9.2.12 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419), które Wykonawca chce zastrzec, jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym pliku, na
karcie ”Oferta, Wnioski/Załączniki”, w tabeli ”Część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za pomocą
opcji ”Załącz plik”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Porozumiewanie się za pomocą skrzynki e-mail.
9.3.1 Przekazywanie informacji drogą elektroniczną -e-mail za wyjątkiem oferty, odbywać się będzie na
powyższe adresy mailowe za potwierdzeniem otrzymania wiadomości, natomiast do Wykonawców
wyłącznie na adres/adresy e-mail podane we wniosku dla osoby uprawnionej do kontaktu z
Zamawiającym.
9.3.2 W przypadku zmiany tych danych kontaktowych w trakcie trwania procedury przetargowej Wykonawca
jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego. Konsekwencje braku informacji o
zmianie danych kontaktowych ponosi Wykonawca, co w szczególności oznacza domniemanie doręczenia
na adres pierwotny wskazany we wniosku.
9.3.3 Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
9.3.4 Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc,.docx,
.rtf,.xps, .odt.
9.3.5 Zamawiający sugeruje, aby każde pismo/ e-mail dotyczące niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oznaczone były nazwą oraz znakiem postępowania.
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9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.4

9.5

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych droga elektroniczną- e-mail wynosi 15 MB.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one
do odbiorcy w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią.
Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono
je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

Wymagania formalne dotyczące składanych dokumentów.
9.4.1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w języku polskim, należy złożyć:
1) w formie pisemnej (forma papierowa)-osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy.
9.4.2
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 1 z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie
rodzaju dokumentów składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (forma
papierowa). Zamawiający dopuszcza jednocześnie, aby ww. dokumenty lub oświadczenia składane były w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
(np. skan dokumentu sporządzonego w oryginale w formie papierowej) poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
9.4.3 Składanie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzaju dokumentów
w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
9.4.4 Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w
formie pisemnej.
9.4.5 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
9.4.6 Poświadczenie za zgodność z oryginałem w formie papierowej następuje poprzez opatrzenie kopii
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonej w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
9.4.7 Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
9.4.8 Poświadczenie dokumentów i oświadczeń poddanych kompresji, może się odbyć poprzez opatrzenie pliku
zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym odpowiednio przez
wykonawcę albo odpowiednio podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo
przez podwykonawcę.
9.4.9 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.4.10 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
9.4.11 Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
9.4.12 Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność
z oryginałem kopii wystawionej przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo w formie
elektronicznej winno zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub notariusza.
9.4.13 Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentu niewłaściwie poświadczonego
spowoduje wezwanie przez zamawiającego do uzupełnienia dokumentów. Brak uzupełnienia dokumentów
przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia lub odrzuceniem.
9.4.14 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzaju dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9.4.15 Tajemnica przedsiębiorstwa przekazywana w formie elektronicznej- e-mail. W przypadku przesyłania
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający zaleca, aby składać je w osobnym pliku
wraz z jednoczesnym oznaczeniem np. „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” . Zamawiający
zaleca, aby ww. informacje były zaszyfrowane. tj. opatrzone hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca
może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument
oświadczenia (np. Adobe acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source
(np.: aes crypt, 7-zip i Smart sign) lub komercyjnych. które Wykonawca zamierza złożyć elektronicznie
powinny zostać zaszyfrowane. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu np. poprzez przesłanie innym
kanałem komunikacyjnym.
Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
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9.6

9.7

9.8

9.5.1 Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia można składać za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście
lub za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej- platformy epropublico lub e- mail.
Składanie dokumentów i oświadczeń w odpowiedzi na wezwania na podstawie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 lub 3a oraz
ust. 2f ustawy Pzp.
9.6.1 Dokumenty i oświadczenia składane w odpowiedzi na wezwania na podstawie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 lub
3a oraz ust. 2f ustawy Pzp, odbywa się zgodnie z wyborem Wykonawcy za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej- za pomocą Platformy lub na adres e- mail z uwzględnieniem
wymogów dotyczących formy, wskazanych w pkt 9 IDW.
9.6.2 Zamawiający dopuszcza
formę przekazywane ww. dokumentów drogą elektroniczną: za pomocą
Platformy lub na adres mailowy wskazany powyżej. Złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej
wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis
elektroniczny.
Składanie wyjaśnień w odpowiedzi na wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 lub 4, art. 87 ust. 1 oraz art. 90
ustawy Pzp.
9.7.1 Wyjaśnienia składane na podstawie art. 26 ust. 3 lub 4, art. 87 ust. 1 oraz art.90 ustawy Pzp mogą być
składane osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej- za
pomocą Platformy lub na adres e- mail.
9.7.2 W przypadku przekazywanie wyjaśnień przy użyciu Platformy lub e-maila wystarczającym dla
Zamawiającego jest przesłanie
skanu dokumentu podpisanego przez osobę uprawniona do
reprezentacji.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą
należy przyjąć treść informacji zwierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
10.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówienia z
załącznikami, w tym treści niniejszej Instrukcji. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Zamawiający zamieści treść pytania i odpowiedzi na stronie internetowej.
10.2 Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu.

11. OPIS

SPOSOBU PRZYGOTOWANIA
KONKURENCYJNYM.

WNIOSKU

O

DOPUSZCZENIE

DO

UDZIAŁU

W

DIALOGU

11.1 Wniosek w języku polskim, należy złożyć w formie pisemnej (forma papierowa) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy
działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/ .
11.2 Zamawiający określa następującą instrukcję korzystania z Platformy w niniejszym postępowaniu:
11.3 Wykonawca, chcąc przystąpić do udziału w postępowaniu, loguje się na Platformie, w menu ”Ogłoszenia”
wyszukuje niniejsze postępowanie, otwiera je klikając w jego temat, a następnie korzysta z funkcji ”Zgłoś udział w
postępowaniu”.
11.4 w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, należy skorzystać z funkcji ”Zarejestruj”. Po
wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomość e-mail na zdefiniowany adres poczty
elektronicznej, z opcją aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakończenia procesu rejestracji i
umożliwia zalogowanie się na Platformie.
11.5 wniosek oraz dokumenty, należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne spełniające wymogi
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).
11.6 wniosek oraz dokumenty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Wykonawca przesyła
Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy, poprzez dodanie dokumentów za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie
przycisku „Prześlij wybrane pliki”.
11.7 potwierdzeniem prawidłowo przesłanego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez Platformę komunikatu
systemowego o treści „Plik został poprawnie przesłany na platformę”. Wykonawca, po prawidłowym przesłaniu
pliku, może pobrać automatycznie wystawiony przez Platformę dokument EPO (Elektroniczne Potwierdzenie
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Odbioru), będące dowodem potwierdzającym czas i fakt dostarczenia dokumentu do właściwego systemu
teleinformatycznego Zamawiającego.
11.8 Wykonawca może samodzielnie wycofać/usunąć wniosek przesłany przez Platformę. Operacja wycofania jest
możliwa do upływu terminu składania wniosków.
11.9 Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dotycząca rejestracji, logowania, procedury przesyłania i wycofania
dokumentów znajduje się na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/, pod linkiem Instrukcja Wykonawcy.
11.10 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z
tłumaczeniem na język polski.
11.11 Wykonawca winien wyodrębnić informacje zastrzeżone w formie osobnego pakietu. Pakiet ten powinien być
wyraźnie oznaczony „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM
POSTĘPOWANIA”. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do wniosku
uzasadnienie odnośnie, co do charakteru zastrzeżonych w niej informacji.
11.12 Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, zostanie potraktowane przez
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w
celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji.
11.13 Wniosek powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji.

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
WARUNKI OTWARCIA WNIOSKÓW.

12.1 Znakowanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1) Wnioski w postaci pisemnej (papierowej) w języku polskim należy składać w kopercie zamkniętej i
opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy.
2) W celu odróżnienia wniosku od zwykłej korespondencji i zabezpieczenia jej przed przypadkowym otwarciem,
należy na kopercie zewnętrznej umieścić napis jak niżej:
Wykonawca:
Adres, telefon, e-mail
Wydział Zamówień Publicznych

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
na: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie
Miasta Kędzierzyn-Koźle i jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle w latach 2021-2024.
nie otwierać przed: …………………………. (wpisać termin otwarcia wniosków)

12.2

12.3

12.4

Miejsce składania wniosków
Wnioski w formie papierowej należy składać w Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta
Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32/pok. 419, III p 47-200 Kędzierzyn-Koźle, lub elektronicznie
za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/,
do dnia 24.11.2020r. do godz. 12:00
Miejsce otwarcia.
Zamawiający otworzy wnioski w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 24.11.2020r. o godz.
12:30 w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza
32/pok. 417, III p. 47-200 Kędzierzyn-Koźle. Wnioski otrzymane za pośrednictwem Platformy, na karcie
Oferty/Wnioski/Załączniki, zostaną odszyfrowanie co jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.
Wnioski otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania wniosków lub spóźnione z uwagi
na dostarczenie ich w inne miejsce niż wskazano powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone.

13. KRYTERIA OCENY OFERT
13.1

1)

2)
3)

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny oferty w kolejności
od najważniejszego do najmniej ważnego:
Wysokość wynagrodzenia za zarządzanie PPK
Ocena względem tego kryterium odbędzie się oddzielnie dla:
a) wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK
b) wynagrodzenia warunkowego za osiągnięty wynikEfektywność w zarządzaniu aktywami, mierzona stopą zwrotu.
Doświadczenie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Kryterium oceny ofert

Liczba
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1 a Wysokość stałego wynagrodzenia za zarządzanie PPK , określona jako procent wartości aktywów
netto funduszu (nie wyższa niż 0,5% rocznie) w okresie obowiązywania umowy :

Wartość
punktowa

punktów
Max. ……

Wynagrodzenie najniższe spośród złożonych ofert
= ------------------------------------------------ x ……
Koszt oferty badanej

1b Wysokość wynagrodzenia warunkowego (za osiągnięty wynik, w przypadku spełnienia warunków
wymienionych w art.49 ust.3 ustawy o PPK ), określona jako procent wartości aktywów netto
funduszu (nie wyższa niż 0,1% rocznie)
Koszt najniższy spośród złożonych ofert
Wartość =
------------------------------------------------ x ….
punktowa
Koszt oferty badanej

Max…….

Efektywność zarządzania - mierzona stopą zwrotu według aktualnego na dzień złożenia oferty
notowania publikowanego na dzień …. na stronie https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania dla
PPK z datą docelową 2040.
Stopa zwrotu oferty badanej
Wartość = ------------------------------------------------------------------ x …..
punktowa
Stopa zwrotu największa spośród złożonych ofert
Doświadczenie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi na polskim rynku w latach 2010- 2020
…….

Max…….

Max…….

Mając na uwadze złożoność zamówienia Zamawiający uszczegółowi sposób oceny w ramach wskazanych kryteriów w
kolejnych etapach postępowania.

14. Wadium

Wykonawca nie będzie wymagał wniesienia wadium.

15. Udzielenie zamówienia i zabezpieczenie należytego wykonania umowy
15.1
15.2
15.3
15.4

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Szczegółowe wymagania dotyczące udzielenia zamówienia zostaną określone na dalszym etapie postępowania.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej – nie dotyczy.
17. Pozostałe
17.1
17.2

17.3
17.4
17.5
17.6
17.7

Zamawiający będzie stosował art. 29 ust. 3a ustawy Pzp na etapie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.
Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku niewskazania części
zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców,
przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie będzie zwalniało Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
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18. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, inne informacje
18.1
18.2

18.3

„Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, z siedzibą przy ul. Grzegorza
Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail:

18.4

prezydent@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-338.;

Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle: 47-200
Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, adres e-mail:

18.5
18.6
18.7
18.8

18.9
18.10

18.11
18.12
18.13
18.14
18.15

18.16
18.17

inspektor@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-

346;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, zawarcia i realizacji umowy oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; −
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie 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 (przy czym 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 uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .

Nazwa zamówienia Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Miasta KędzierzynKoźle i jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle w latach 2021-2024.
Nr zamówienia: ZP.271.1.119.2020.DM
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