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ZAMAWIAJĄCY JEST SPÓŁKĄ ZE 100% UDZIAŁEM GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia:

DOSTAWA WYROBÓW DROGOWYCH Z GRANITU
Nawiązując do postępowania ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S 049115484 z dnia 10.03.2020r. oraz na stronie internetowej www.mprd.ostrowiec.pl zapraszamy do składania
ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 euro
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KOD CPV: 44912100-7
1. Dostawa z transportem do siedziby zamawiającego następujących wyrobów drogowych z granitu
strzegomskiego:
Lp.
1
2
3
4
5
6

Materiał
Krawężnik drogowy granitowy prosty
15x30 cm
Krawężnik drogowy granitowy łukowy
15x30 cm
Opornik granitowy 8x30 cm
Płytka granitowa 20x30x6 cm
Kostka granitowa cięta 10x20x8 cm
Kostka granitowa surowołupana 8/11
cm

Ilość
1350 mb
200 mb
1850 mb
3050 m2
450 m2
210 ton

Wyroby muszą być fabrycznie nowe, nie mogą pochodzić z rozbiórek lub recyklingu. Szczegółowe
wymagania określono w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
2. Ilość zamówionych materiałów może różnić się w każdym asortymencie od ilości określonych w
punkcie 1 o maksymalnie 20%.
3. Wielkość jednorazowej dostawy równa ładowności samochodu wykonawcy.
4. Oferty można składać tylko na całość zamówienia.

5. Wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu aktualne Deklaracje właściwości użytkowych na
dostarczane materiały zgodnie z obowiązującymi normami.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
8. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
9. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony materiał na okres nie krótszy niż 8 lat.

II. TERMINY
1. Termin wykonania zamówienia
Sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego do dnia 30.11.2020 r.
2. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
3. Termin składania i otwarcia ofert
Składanie ofert odbywa się w sposób elektroniczny za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień
Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/) oraz platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal).
Termin składania ofert upływa dnia 09.04.2020r. o godz. 12:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.04.2020r. o godz. 12:15.

III. WARUNKI I DOKUMENTY ORAZ OŚWIADCZENIA
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie
spełnia”, na podstawie poniższych dokumentów wymienionych w tym rozdziale. Zamawiający w celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymaganych warunków, dokona oceny spełniania tych
warunków w oparciu o dokumenty.
A. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia warunku;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia warunku;
3) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek spełni wykonawca, który wykaże wykonanie
należycie dostaw granitowych materiałów drogowych o wartości nie niższej niż 1.000.000,00 zł
(słownie: jeden milion złotych) brutto w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp.
3. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia, a także
czy wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnianie warunku lub brak podstaw do
wykluczenia. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
braku podstaw do wykluczenia na podstawie analizy oświadczeń lub dokumentów załączonych przez
Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W rozdziale III siwz dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do
wykluczenia, Zamawiający szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od
Wykonawcy.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym
mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 5
niniejszego rozdziału.
Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w ust. 6, musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez
podmiot trzeci.

B. Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
a) oświadczenia Wykonawcy w ww. zakresie zawiera Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia (JEDZ), stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
UWAGA
W części IV formularza JEDZ Wykonawca wypełnia tylko sekcję α.
b) dowód wniesienia wadium,
c) pełnomocnictwa, gdy upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych lub pełnomocnik
reprezentuje wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
2. Dokumenty składane przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert:
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. – załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji
3. Dokumenty które na wezwanie Zamawiającego składa Wykonawca, którego oferta została
najwyżej oceniona w terminie nie krótszym niż 10 dni (dokumenty aktualne na dzień złożenia):
a) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw granitowych materiałów
drogowych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Wymagane jest
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wykazanie dostaw w ciągu ostatnich 3 lat dostaw o wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion
złotych) brutto, oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.
b) aktualne Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy prawo zamówień publicznych (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
e) kopie świadectw jakości potwierdzających, że oferowane materiały odpowiadają wymaganiom
Zamawiającego potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Wraz ze złożeniem oświadczenia o którym mowa w pkt. B.2 wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt.
B.1.a) tych podmiotów.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7. Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2
ustawy Pzp), w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku wykonawców, o
zakresie, co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Wykonawca może dołączyć do oferty umowę regulującą współpracę podmiotów występujących
wspólnie lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez
Zamawiającego.
9. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub
oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów
dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku złożenia kopii
pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające
pełnomocnictwa lub notariusza.
10.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podmiotów, o
których mowa w rozdziale III pktA.5 siwz, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te
podmioty.
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11. Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w siwz, Wykonawcy mogą
składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj.
przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie
budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
13. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się
także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje itp.
14. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
15. Zamawiający zastrzega, że w zgodzie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie 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
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia
lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

C. Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom:
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zakres prac,
który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców należy wymienić w
ofercie Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże powyższych informacji, Zamawiający uzna, iż zamówienie
realizowane będzie bez udziału podwykonawców.

D. Oferta wspólna
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
(konsorcja, spółki cywilne, itp.) wymagane dokumenty wymienione w Rozdziale III pkt B.1.a) muszą być
złożony przez każdego Wykonawcę.
W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, MUSI BYĆ ZAŁĄCZONE PEŁNOMOCNICTWO ZGODNIE Z ART.
23 UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, których oferta zostanie wybrana, przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu,
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców zawierającą co najmniej:
- wskazanie celu gospodarczego zgodnego z wykonaniem Zamówienia,
- sposób współdziałania Wykonawców przy wykonaniu Zamówienia,
- zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z Wykonawców,
- solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego,
- oznaczenie czasu trwania umowy, obejmującego, przynajmniej, okres wykonania Zamówienia oraz okres
gwarancji i rękojmi,
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- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z Wykonawców do czasu
wykonania Zamówienia oraz upływu okresu gwarancji i rękojmi,
- zakaz dokonywania w umowie zmian, mogących mieć wpływ na wykonanie Zobowiązania, bez zgody
Zamawiającego,
- wskazanie tzw. Lidera (Pełnomocnika), który będzie reprezentował wszystkich Wykonawców wobec
Zamawiającego w czasie wykonywania Zamówienia oraz do upływu okresu gwarancji i rękojmi, z którym
Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję, oraz na którego rachunek bankowy Zamawiający
będzie przekazywał należności za wykonanie Zamówienia.

IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW.
A. Informacje ogólne
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu Urzędu
Zamówień Publicznych znajdującego się w Internecie pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/,
oraz portalu internetowego ePUAP znajdującego się pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej o adresie: mprd@mprd.ostrowiec.pl.
2. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami:
Pan Zbigniew Szeląg, tel. 41-265-27-23 wew. 120 e-mail: mprd@mprd.ostrowiec.pl
3. 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 lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. 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.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. 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.
7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej
SIWZ.
B. Złożenie oferty
1.

Oferta może być złożona wyłącznie w postaci elektronicznej, podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym i z wykorzystaniem portalu internetowego ePUAP oraz miniPortalu
Urzędu Zamówień Publicznych.

2.

Formularz oferty i załączniki podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy
skompresować do jednego wspólnego pliku archiwum w formacie ZIP.

3.

Przygotowany plik w formacie ZIP należy zaszyfrować przy pomocy aplikacji dostępnej na
miniPortalu wykorzystując w tym celu identyfikator postępowania i klucz publiczny

4.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na
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miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
5.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym
z formatów danych: doc, docx, xls, xlsx, pdf, jpg, txt i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie
korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.

6.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 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 (ZIP).

7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.

C. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt B), zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
3. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres
email mprd@mprd.ostrowiec.pl.
4. Dokumenty i oświadczenia musza być podpisane lub potwierdzone za zgodność z oryginałem za
pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
D. Otwarcie ofert
1.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia
ofert.

E. Wyjaśnianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
F. Zebranie Wykonawców
Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
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V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wymagane wadium wynosi 10.000,00 zł,
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu na konto Zamawiającego: 79 8507 0004 2001 0398 2862 0001 w Banku Spółdzielczym w
Ostrowcu Świętokrzyskim z dopiskiem na przelewie: „Wadium - przetarg na dostawę wyrobów
drogowych z granitu”.
2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancji bankowych;
4) gwarancji ubezpieczeniowych;
5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium
w formie pieniężnej musi wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4.

W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty
oryginalny elektroniczny dokument wadialny opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez gwaranta. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się
Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert.

5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert przez cały
okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp.
6. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie
gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w
przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
Ponadto zgodnie z art. 46 ust. 5 w/w ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje
data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie
zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Zwrot wadium
Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy pzp.
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VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty.
Ceną oferty jest cena za całość zamówienia brutto z podatkiem VAT zawierająca wszystkie koszty, w
szczególności koszt transportu samochodowego do siedziby Zamawiającego:

Cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowanej wysokości
stawki podatku VAT Wykonawca powinien zwrócić się na piśmie do Zamawiającego w celu ich
wyjaśnienia.

a) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższe dotyczy również wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów oraz importu usług.

b) Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku celnego
Zamawiającego zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyczącym importu towaru, w celu dokonania
oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen cło, które miałby obowiązek ponieść
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą
Rozliczenia będą prowadzone tylko w złotych polskich.

VIII. KRYTERIA I SPOSÓB WYBORU OFERTY
1) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Oferty oceniane będą według kryterium:
cena – 100%
Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:
2) Zastosowanie aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
a) Jeśli w przetargu zostanie złożona więcej niż jedna oferta, umowa zostanie zawarta w formie pisemnej,
w siedzibie zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawarcie umowy może
nastąpić także w ten sposób, że Wykonawca prześle Zamawiającemu wypełnioną i podpisaną umowę w
odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Zamawiający odeśle podpisane egzemplarze w możliwie
najwcześniejszym terminie Wykonawcy.
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b) Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana, przed
zawarciem umowy zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu, umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców.
c) W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na
wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z
postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z
przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

X. WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
XI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO
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:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z
o.o.
z siedzibą przy ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, adres e-mail:
mprd@mprd.ostrowiec.pl (dalej jako „ADO”)
2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Zbigniewa Szeląg, z którym można się
skontaktować pod adresem e-mail: mprd@mprd.ostrowiec.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. 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 z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą
przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień
publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień
publicznych. W przypadku dofinansowania zamówienia ze środków zewnętrznych dokumentacja
zamówień publicznych oraz umowa zawarta w wyniku postępowania będą przechowywane przez okres
określony zgodnie z wytycznymi projektu, z którego uzyskano dofinansowanie;
6. 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;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. 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 *;
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−
−
9.
−

−
−

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: 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.

Dane Zamawiającego:
Dokładny adres do korespondencji: ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: mprd@mprd.ostrowiec.pl
Adres strony internetowej: www.mprd.ostrowiec.pl

XII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2) Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3) Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.
4) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
lub termin składania wniosków.
8) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
9) W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

XIII. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Opis przedmiotu zamówienia
Wzór formularza „OFERTA”,
Wzór formularza „Wykaz dostaw”,
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
Wzór Umowy
Wzór oświadczenia o niezaleganiu w podatkach i składkach
Wzór oświadczenia o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Str. 11/12

8) Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
ZATWIERDZAM
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Kowalski
Ostrowiec Św. 10.03.2020 r.
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