Gmina Biała Piska
ul. Plac Adama Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska
tel. 87 42 41 350
Znak sprawy:
Or.ZP.271.1.2021

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej ,,SWZ”)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów
unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – na:

,,Zakup i dostawę kruszywa
na remonty dróg gminnych w 2021 roku”
Wspólny Słownik Zamówienia CPV:
14212200-2 – Kruszywo
14212210-5 – Mieszanka piasku i żwiru
14212120-7 – Żwir
60000000-8 – Usługi transportowe
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.
Załącznik nr 4 – Wykaz sprzętu.
Załącznik nr 5 – Projekt umowy.

Biała Piska, dn. 02 marca 2021 r.
ZATWIERDZAM
Burmistrz Białej Piskiej
/-/ Beata Sokołowska

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
GMINA BIAŁA PISKA
ul. Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska
tel. 87 42-41-350, fax. 87 42 41 351
adres e-mail: um@bialapiska.pl
adres strony internetowej: bip.bialapiska.pl
adres skrytki ePUAP:/bialapiska/skrytka
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której
udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia
bezpośrednio
związane
z
postępowaniem
o
udzielenie
zamówienia:
https://bip.bialapiska.pl.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 ze zm.)
III. INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem
zamówienia
jest
zakup
pospółki,
mieszanki
kruszywa
łamanego
0–31,5mm (C50/30), kruszywa grubego 8–16 mm oraz transport do miejsc wskazanych przez
Zamawiającego (drogi gminne) z mechanicznym załadunkiem i wyładunkiem samochodami
ciężarowymi o ładowności jeden 10t – 20t, drugi 10t – 30t.
Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie według cen
jednostkowych:
 1 tona pospółki,
 1 tona mieszanki kruszywa łamanego 0–31,5mm (C50/30)
 1 tona kruszywa grubego 8 – 16 mm,
 1 tkm od miejsca poboru kruszywa (w cenie 1 tkm powinny być zawarte: mechaniczny
załadunek, transport i rozładunek),
 Maksymalna odległość od miejsca poboru kruszyw do siedziby Zamawiającego do 20 km
w linii prostej.
 Cena t/km powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
a w szczególności: koszty dojazdu sprzętu do miejsca realizacji zamówienia oraz dodatkowe
koszty związane z mechanicznym załadunkiem, transportem i rozładunkiem.
Przewidywana ilość zakupu pospółki - do 1 000 t.
Przewidywana ilość zakupu mieszanki kruszywa o łamanego 0-31,5mm (C50/30)
- do 5 000 t.
Przewidywana ilość zakupu kruszywa grubego 8 -16 mm - do 300 t.
Przewidywana ilość zleconych t/km - do 110 000 tkm.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zakupu pospółki, mieszanki kruszywa oraz
kruszywa i zmiany ilości zleconych t/km.

V. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
SPORZĄDZANIA,
WYSYŁANIA
I
ODBIERANIA
KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ.
1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pomocą miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl), ePUAP (adres skrzynki ePUAP: /bialapiska/skrytka) oraz
poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postepowaniem
zamawiający i wykonawca posługują się numerem postępowania.
3. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, na adres e-mail: wsakowski@bialapiska.pl.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
oraz Regulaminie ePUAP.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do
złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców
na miniPortalu, w szczegółach danego postepowania. W formularzu ofert wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany
w ,,Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
11. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., 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 oświadczenia o których mowa
w Rozdziale IX ust. 4 pkt 1) SWZ składa się pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub w postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszczalne formy
przekazywania podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków
dowodowych, dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania oraz innych
dokumentów określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ. Tryb postępowania w zakresie wyjaśnień reguluje art. 284 ustawy pzp (Dz. U. z 2019
r. poz. 2019 ze zm.).
13. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r, poz. 2452).
14. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
15. Osobą uprawioną do komunikowania się z wykonawcami jest Wojciech Sakowski
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu
Miejskiego w Białej Piskiej - wsakowski@bialapiska.pl.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Realizacja dostaw kruszyw odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb od dnia
podpisania umowy do 31.12.2021 r.
Zamawiający telefonicznie bądź e-mailem określać będzie każdorazowo wielkość dostawy
kruszywa wraz z podaniem miejsca dostawy.
Zamawiający wymaga, aby dostawa zamówionego każdorazowo oddzielnie zamówienia
kruszywa nastąpiła do określonego miejsca dostawy w czasie nie dłuższym niż 3 dni
kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert –
„termin realizacji”.
VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY.
Projekt umowy jaka zawarta zostanie z Wykonawcą określony został w załączniku nr 5 do
SWZ.
VIII. TEREMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu składania ofert do
dnia 09 kwietnia 2021 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą, określonego w SWZ, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą
zawraca się jednokrotnie do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
wskazany przez niego okres , nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2 wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania
ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenia stanowią dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert. Oświadczenia składa się pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby, do
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
(o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 118 ustawy Pzp).
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, w tym
pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) – pełnomocnictwo przekazuje się w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrując je kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy
pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu,
opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca
(osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenia, o którym mowa w pkt 1) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postepowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
5) Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z 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 lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się
na jego zasoby.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem miniPortalu. Ofertę wraz
z załącznikami przekazuje się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrując
je kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie,
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowalnym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny
podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu,
opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.
7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.),
które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone
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. Wykonawca zobowiązany jest wykazać
spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji
jako tajemnica przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego
udostępnienie. Zastrzeżenie przez wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez
uzasadnienia, będzie traktowane przez zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na
zaniechanie przez wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności
objętych klauzulą informacji zgodnie postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.
X. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, nie później niż
do dnia 11 marca 2021 r. do godziny 12:00.
Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na miniPortal,
tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.
2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w ust. 1
niniejszego rozdziału SWZ, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1) ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
XI. TERMIN OTWARCIA OFERT.
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2021 r. o godzinie 12:30.
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte,
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
XII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228 – 230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniane lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art.
9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o którym mowa w art. 296 – 307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 –
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zmówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od
siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postepowaniu o udzielenie
zamówienia.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
1. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
2. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
4. W ofercie, wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego,
bez kwot podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedza wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.
XIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Podczas wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące
kryteria oceny ofert:
Ocenę punktową oferty przeprowadza się w następujących kryteriach:
Cena – 60%
Termin dostawy – 40%
a) Cena – 60%
Znaczenie kryterium „Cena” – 60% (najkorzystniejsza spośród ofert może otrzymać
maksymalnie 60 pkt w tym kryterium). Ocenie podlegać będzie całkowity koszt realizacji
zamówienia – uwzględniając wszelkie niezbędne prace i czynności. Cena podawana jest
przez wykonawcę w formularzu oferty.

Oceny dokonuje się w następujący sposób:
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 punktów,
Pozostałe oferty są punktowane według następującej formuły:
Cmin
C = -------------------- x 60 pkt
Co
gdzie:
C = punktacja, którą należy wyznaczyć
Cmin = cena brutto oferty najtańszej
Co = cena brutto oferty ocenianej.
Wynik będzie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
b) Termin dostawy – 40%
Termin dostawy będzie rozpatrywany na podstawie zadeklarowanej ilości dni na realizację
dostawy, jaką wykonawca poda w formularzu oferty (od dnia złożenia poszczególnego
zamówienia do dnia dostawy).
Najkrótszy możliwy termin realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniony do oceny ofert
to 1 dzień kalendarzowy od dnia złożenia poszczególnego zamówienia.
Najdłuższy możliwy termin realizacji przedmiotu zamówienia wymagany przez
zamawiającego to 3 dni kalendarzowe od dnia złożenia poszczególnego zamówienia.
Wykonawca może zaproponować termin realizacji zamówienia w pełnych dniach
(tj. 1, 2, 3) w przedziale od 1 do 3 dni.
Oferta wykonawcy, który nie zastosuje się do powyższej dyspozycji zostanie odrzucona
zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Zamawiający ofercie o terminie realizacji zamówienia wynoszącym:
 1 dzień przyzna 40 punktów
 2 dni przyzna 20 punktów
 3 dni przyzna 0 punktów
2. Ocena całkowita poszczególnych ofert zostanie wyliczona w oparciu o wzór:
Ko = C + T
gdzie:
Ko – najkorzystniejsza oferta
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena”
T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Termin dostawy”
Ofertą najkorzystniejszą dla zamawiającego będzie oferta, która uzyska największą ilość
punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający zsumuje wszystkie punkty przyznane poszczególnym ofertom na podstawie
zastosowanych kryteriów oceny ofert i wybierze ofertę najkorzystniejszą (o najwyższej liczbie
zsumowanych punktów.
4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez zamawiającego.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym
w SWZ.
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia,
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 8, oferta podlega odrzuceniu,
a zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta
została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.
577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu,, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono
tylko jedna ofertę.
3. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie
o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu
postępowania.
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. Zamawiający
dopuszcza podpisanie umowy korespondencyjnie, w terminie uzgodnionym przez strony.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą ma obowiązek zawrzeć
umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych
postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona
o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców
albo unieważnić postępowanie.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są
zobowiązani przyjąć pisemne porozumienie wszystkich wykonawców. W tym celu przed
podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie zamawiający może żądać przedstawienia
stosownej umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w zyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postepowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
2) Zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,
3) Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany
3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia
na stronie internetowej.
5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 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.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Odwołanie powinno zawierać w szczególności: wskazanie czynności lub zaniechania
czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub
wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie ustawy; zwięzłe przedstawienie zarzutów; żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia
odwołania; wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie
odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.
9. Do odwołania dołącza się: dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej
wysokości; dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu,
dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając
wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

12. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia doręczenia go Prezesowi Izby.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony
wpis.
13. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień
publicznych za pośrednictwem Prezesa Izby.
15. W pozostałych sprawach nieuregulowanych w SWZ, dotyczących w szczególności
środków ochrony prawnej stosuje się przepisy ustawy Pzp.
XVII.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wykluczy wykonawcę,
w stosunku do którego zachodzi okoliczność wskazana w art. 109 ust. 1 pkt 1) tj.:
a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
XVIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XII SWZ oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w Postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający
dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający
dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający
dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje min. dwoma
samochodami ciężarowymi o ładowności: jeden 10 t – 20 t, drugi 10 - t – 30 t (np.
samochód ciężarowy, samochód ciężarowy + przyczepa, ciągnik siodłowy + naczepa
wanna). Maksymalna odległość dostawy od siedziby zamawiającego do miejsca
poboru pospółki, mieszanki kruszywa oraz kruszywa grubego do 20 km (w linii
prostej). Przez punkt poboru należy rozumieć żwirownię, punkt składowy lub punkt
przeładunkowy położony nie dalej niż 20 km (w linii prostej) od siedziby
zamawiającego. Siedziba zamawiającego znajduje się w budynku o adresie ul. Pl. A.
Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska.
3. 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 danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3 potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) Sposób i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługę, których
wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,
a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem wykonawcy.
6. 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 w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba,
że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda
aby wykonawca w terminie określonym prze zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postepowaniu.
8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert nie polegał on wdanym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających.

XIX. INFORMACJA
DOWODOWYCH.

O

PODMIOTOWYCH

I

PRZEDMIOTOWYCH

ŚRODKACH

1. Podmiotowe środki dowodowe:
1.1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania zgodnie z Załącznikiem
nr 2 do SWZ oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
1.2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1.1 stanowią wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
1.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt
1) ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych
podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub
właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania
ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;
2) wykaz sprzętu stanowiący załącznik nr 4.
1.4. Zamawiający wzywa 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 ich złożenia.
1.5. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub
zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę do ich złożenia, poprawienia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.

1.6. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
1.7. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub podmiotowe środki dowodowe budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest
w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania
przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub braku podstaw wykluczenia,
o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
1.8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane
umożliwiające dostęp do tych środków.
1.9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej , zamiast:
1) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1.3 ppkt 1) i 2) składa dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
2. Przedmiotowe środki dowodowe:
Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.
XX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ
WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
XXII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU
PRACY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95.
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art.
95.
XXIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART.
96 UST. 2 PKT 2.
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2.
XXIV. INFORMACJE O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94.
Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielnie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94.

XXV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XXVI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 214 UST. 1 PKT 7 i 8.
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
XXVII. INFORMACJA DOTYCZACA PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI
LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO
REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2, .
Zamawiający nie przewiduje możliwości i nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji
lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia w art. 131 ust.
2 ustawy Pzp.
XXVIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
XXIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu wykonawcy kosztów udziału w postępowaniu.
XXX. INFORMACJE
O
OBOWIĄZKU
OSOBISTEGO
WYKONANIA
PRZEZ
WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO
ZASTRZĘŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 i ART. 121.
Zamawiający nie ustala takiego obowiązku.
XXXI. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE
UMOWĘ RAMOWĄ.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXXII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 230.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
XXXIII. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO
OFERTY.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
XXXIV.
INFORMACJE
WYKONANIA UMOWY.

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXXV. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych
osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, 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 Gmina Biała Piska – Urząd Miejski
w Białej Piskiej, z siedzibą ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska,
kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych inspektor@cbi24.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Zakup
i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w 2021 roku” prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji określonym ustawą Prawo zamówień publicznych,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 stycznia 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą 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;
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 **;
− 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;
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.

