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Ogłoszenie nr 510524-N-2019 z dnia 2019-02-05 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach: „Dostawa do 80Mg drogowej kationowej emulsji o
zawartości asfaltu 65% dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 6”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, krajowy numer identyfikacyjny
631277227, ul. B. Chrobrego 6 , 64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel.
612924032, e-mail kosickas@zdp-szamotuly.pl, faks 612924032.
Adres strony internetowej (URL): www.zdp-szamotuly.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
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Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa do 80Mg drogowej kationowej
emulsji o zawartości asfaltu 65% dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 6”
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Numer referencyjny: ZDP.272.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: IV. Przedmiot zamówienia: Nazwa nadana zamówieniu: „Dostawa do 80Mg drogowej
kationowej emulsji o zawartości asfaltu 65% dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach, ul. B.
Chrobrego 6” Przedmiot zamówienia: Dostawa do 80Mg drogowej kationowej emulsji o zawartości
asfaltu 65% dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 6. Wykonawca
zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie Zamawiającemu poszczególne transze do wyznaczonego
punktu na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach maksymalnie do 72 godzin od
zgłoszenia zapotrzebowania (podlega ocenie w kryteriach oceny ofert). Maksymalna jednorazowa
ilość dostarczonej emulsji 3 Mg Punkt sprzedaży oddalony w odległości nie większej niż 200 km od
siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 6. a) Zamawiający zastrzega
sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości zamówienia publicznego, co uzależnione jest od
zapotrzebowania, nie więcej niż do 50%. b) ewentualne reklamacje ilościowe powinny być złożone w
dniu zakupu, natomiast jakościowe w dniu ich ujawnienia, c) Wykonawca obowiązany jest do
załatwienia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wadliwym wykonaniu umowy nie
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dłużej niż 14 dni, d) Warunki finansowe rozliczeń: - rozliczenie przedmiotu zamówienia odbywać się
będzie raz w m-cu do ostatniego dnia każdego miesiąca - na podstawie potwierdzonego dowodu
dostawy lub pobrania przez zamawiającego, - każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne przelewem
w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury (rachunku), - podane w ofercie
wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach, jeżeli: a) nastąpi zmiana
obowiązujących przepisów – w tym przypadku zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy
tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w
szczególności zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie
może ulec zmianie wartość wynagrodzenia brutto); b) nastąpią zmiany organizacyjne lub formy
prawnej stron, istotne dla realizacji umowy, c) zaistnieje konieczność zrealizowania umowy przy
zastosowaniu innych założeń niż zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, gdyby zastosowanie
przewidzianych dotychczas założeń groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy – w takim przypadku Wykonawca może wnieść o realizację zamówienia przy przyjęciu
odmiennych założeń zapewniających jednak realizację celów zamówienia w stopniu nie mniejszym
niż dotychczas założony, d) wystąpią inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz
Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, np. zmiany
prawa, e) zaistnieje konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy – w takim przypadku Wykonawca może wnieść o realizację zamówienia przy
pomocy innych rozwiązań technicznych/technologicznych o równoważnych lub lepszych parametrach
i przedłużenie terminu realizacji o czas niezbędny do zastosowania tych rozwiązań, f) zaistnieją
okoliczności Siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które
było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec
mimo dochowania należytej staranności, g) zawsze dopuszczalne są zmiany w rozumieniu art. 144 ust.
1 uPzp, jednakże nie stanowi to obowiązku, z którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie wobec
Zamawiającego. Zmiany winny być uzasadnione i udokumentowane. Wniosek dotyczący ww. zmian,
wraz z uzasadnieniem, Strona występująca zobowiązana jest złożyć drugiej stronie najpóźniej na 7 dni
przed końcem trwania umowy. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w
przypadkach zawinionych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających
zmianę terminu wykonania umowy, może on ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do
zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności. Wszystkie powyższe okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
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wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. PRAWO OPCJI
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo
do zwiększenia do 30% ilości wskazanych w formularzu ofertowym - po cenach jednostkowych
wskazanych w formularzu ofertowym. Łączna cena zamówienia może być zwiększona do 30% na
zasadach prawa opcji. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z
prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga podpisania aneksu do umowy. Prawo opcji może
być wykorzystane w terminie do 3 m-cy od podpisania umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem
Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej Umowy. W
przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu.

II.5) Główny kod CPV: 44113600-1
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 103414,63
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

2019-02-05, 12:38

7 z 23

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=00f33...

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: VIII. Wymagane oświadczenia i dokumenty. Wykonawcą może być osoba
fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz
podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia na zasadach
określonych ustawą – Pzp, w szczególności zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2016, poz. 1126, ze zm.)
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – załączniki do SIWZ. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – oświadczenie składają wszyscy ci
Wykonawcy. Oświadczenie musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia. 2. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają z wypisów lub odpisów,
wymaga się złożenia odpowiednio upoważnienia wskazującego osobę uprawnioną do
reprezentowania składającego (składających) ofertę w oryginale lub notarialnie poświadczonej
kopii. 3. Formularz ofertowy. 4. Dowód wniesienia wadium. 5. Oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w formie oryginału w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia –
Zał. do SIWZ. W przypadku gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej,
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Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do
żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą. (Opinia: Urząd Zamówień Publicznych, www.uzp.gov.pl)
6. (Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne) Pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Przepisy dotyczące
wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia. Ponadto – zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać kopii umowy
podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu. 7. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność
informacji stanowiących treść oferty, może załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik do
SIWZ oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz odpowiednio wpiąć dokumenty, których treść
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa np. w nieprzejrzyste folie, w sposób uniemożliwiający
bezpośrednie odczytanie treści. Brak wypełnienia ww. obowiązków skutkować może jawnością
całej oferty. 8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia publicznego, 9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego
oferta zostanie najwyżej oceniona, złoży w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i
brak podstaw do wykluczenia: 1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

2019-02-05, 12:38

9 z 23

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=00f33...

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ww. dokumentów już w ofercie, choć nie stanowi to
obowiązku. IX. Podwykonawcy 1. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od
dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
usługi lub roboty budowlanej. 2. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do
projektu umowy. 3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot
został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 4. Przepisy §§ 3 i 15 nie
naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
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WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; W przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ww. dokumentów już w ofercie, choć
nie stanowi to obowiązku.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
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USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
VIII. Wymagane oświadczenia i dokumenty. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące
wspólnie. Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia na zasadach określonych ustawą – Pzp,
w szczególności zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2016, poz. 1126, ze zm.) 1. Aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie – załączniki do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie – oświadczenie składają wszyscy ci Wykonawcy. Oświadczenie
musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2.
Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają z wypisów lub odpisów, wymaga się złożenia
odpowiednio upoważnienia wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego
(składających) ofertę w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Formularz ofertowy. 4.
Dowód wniesienia wadium. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp Wykonawca jest zobowiązany
do przekazania Zamawiającemu w formie oryginału w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Zał. do SIWZ. W
przypadku gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, Zamawiający dopuszcza
złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej
wraz z ofertą. (Opinia: Urząd Zamówień Publicznych, www.uzp.gov.pl) 6. (Dotyczy Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawców składających ofertę wspólną albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje
się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Ponadto
– zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać kopii umowy podmiotów występujących
wspólnie w postępowaniu. 7. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących
treść oferty, może załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik do SIWZ oraz wykazać, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji oraz odpowiednio wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa np. w nieprzejrzyste folie, w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie
treści. Brak wypełnienia ww. obowiązków skutkować może jawnością całej oferty. 8. W celu
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oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda
dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia publicznego, 9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego
oferta zostanie najwyżej oceniona, złoży w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i
brak podstaw do wykluczenia: 1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ww. dokumentów już w ofercie, choć nie stanowi to
obowiązku.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
XIV. Wadium 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000,00 zł wniesionym
przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
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1) pieniądzu – PLN; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)
gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium
wnoszone w pieniądzu PLN należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Bank
Spółdzielczy Duszniki O/Szamotuły, konto nr 55 9072 0002 2004 0440 0208 0016 z dopiskiem:
„Wadium, Dostawa do 80Mg drogowej kationowej emulsji o zawartości asfaltu 65%:
ZDP.272.2.2019”. Potwierdzenie polecenia przelewu zaleca się dołączyć do oferty. Wadium uważa
się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku wskazanym przez zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż
pieniężna - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w ofercie. 4.
Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi być
nieodwołalne i bezwarunkowe, a w swojej treści musi określać warunki, których zaistnienie
spowoduje powstanie po stronie gwaranta obowiązku zapłaty. Gwarancja powinna być sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać także następujące elementy: a) nazwę
dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności
gwarancji. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi
obejmować okres związania ofertą. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony
w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień
publicznych. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień
publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowoduje brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający
zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu
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składania ofert. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego
oferta zostanie wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
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Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
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jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy od zgłoszenia zapotrzebowania 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wskazano w opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowe informacje na stronie www.zdpszamotuly.pl
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
IX. Podwykonawcy 1. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej. 2. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy. 3.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50.000 zł. 4. Przepisy §§ 3 i 15 nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego,
wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. X. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta musi być
sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym oraz podpisana przez osobę(y)
uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym i wymogami ustawowymi, chyba że SIWZ stanowi inaczej. 2. Treść oferty musi
odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Ofertę i wszystkie inne
wymagane oświadczenia zaleca się złożyć z wykorzystaniem wzorów druków formularzy załączonych
do SIWZ, nie stanowi to jednak obowiązku. 4. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy, podwykonawcy
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lub podmiotu trzeciego składane są w oryginale. 5. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których
mowa w pkt 4. Składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
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, które każdego z nich dotyczą.
6. Poprawki dokonane w ofercie winny być umieszczone czytelnie. Poprawki mogą być podpisane
przez jedną z osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w sposób umożliwiający
identyfikację podpisującego (np. czytelny podpis, parafka z imienną pieczątką). 7. Każdy Wykonawca
może złożyć tylko jedną ofertę. 8. Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 9. Wszelkie koszty
związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę. 10. Opakowanie lub inny
rodzaj zabezpieczenia oferty uniemożliwiający jej odczytanie przed otwarciem należy zaadresować do
Zamawiającego zgodnie z zapisem Rozdz. III SIWZ, oznaczyć nazwą i adresem składającego ofertę
oraz hasłem: „Przetarg nieograniczony – Dostawa do 80Mg drogowej kationowej emulsji o zawartości
asfaltu 65%” 11. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie
oferty. W przypadku dostarczenia oferty pocztą kurierską, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
przesyłkę na adres podany w Rozdz. XVI Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 12. Zaleca
się złożenie oferty w formie uniemożliwiającej rozsypanie się kartek (np. poprzez zbindowanie,
zszycie, oprawienie, itp.) XI. Cena oferty Wykonawca ma obowiązek wypełnienia wszystkich pozycji
Formularza ofertowego stanowiącego załącznik do SIWZ, uwzględniając postanowienia projektu
umowy, zmian, modyfikacji, wyjaśnień do SIWZ - w zakresie objętym składaną ofertą. Cenę brutto
całego zamówienia zaokrągla się maksymalnie do 2 miejsc po przecinku. Ponadto Wykonawca
powinien wyszczególnić odpowiednio wartość podatku od towarów i usług VAT. Wykonawca jest
zobowiązany zawrzeć w cenie ofertowej wszystkie koszty realizacji przyszłej umowy. Rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. Jeżeli Wykonawca jest
zwolniony lub stosuje inną stawkę VAT, niż obowiązująca na terenie RP obowiązany jest wskazać w
formularzu ofertowym jej wysokość oraz powód stosowania w oferowanej wysokości. Zamawiający
informuje, iż przedmiot niniejszego postępowania, dla siedziby Zamawiającego, objęty jest stawką
podatku VAT w wysokości 23%. 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

2019-02-05, 12:38

21 z 23

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=00f33...

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Zamawiający uzna za błąd w obliczeniu ceny określenie jej niezgodnie z polskim systemem
płatniczym, opartym na: - art. 3 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towarów i usług (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 178) - art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, ze zm.) Ostateczna cena zadeklarowana w
ofercie musi zawierać prawidłową stawkę podatku VAT oraz musi być wyrażona w złotych polskich z
dokładnością do setnych części złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku. XXII. Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3. Zabezpieczenie
może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w
pieniądzu (złotych polskich); 2) poręczeniach bankowych; 3) gwarancjach bankowych; 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.
6 ust. 3 pkt. 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany będzie wnieść
przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy Duszniki O/Szamotuły, konto nr
55 9072 0002 2004 0440 0208 0016, z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy – Dostawa do 80Mg drogowej kationowej emulsji o zawartości asfaltu 65%” ZDP.272.2.2019
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. W przypadku
zaproponowania przez wykonawcę wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, jak też poręczeń, muszą one być bezwarunkowe i nieodwołalne. 7. Zamawiający
dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od daty wykonania
przedmiotu zamówienia i uznania go przez zamawiającego jako należycie wykonanego. XXIII. Środki
ochrony prawnej Unormowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, pt. „Środki ochrony prawnej” (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986, ze zm.) XXIV. Pozostałe informacje 1. Udostępnienie dokumentacji postępowania
odbywać się będzie wg poniższych zasad: 1) udostępnienie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku; 2)
Zamawiający określi termin i miejsce oraz zakres udostępnienia; 3) Zamawiający wyznaczy członka
komisji przetargowej w obecności, którego dokonana zostanie czynność przeglądu; 4) Zamawiający
nie wyraża zgody na kopiowanie dokumentów poza siedzibą Zamawiającego. 2. W sprawach
nieuregulowanych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego, chyba że przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579) stanowią inaczej. 3. Załączniki do SIWZ: wzór Formularza ofertowego, wzory oświadczeń
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o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wzór
zastrzeżenia nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pozostałym
uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązanie innych podmiotów,
oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej, ośw. dot. tajemnicy przedsiębiorstwa, wykaz dostaw,
istotne postanowienia umowy. XXV. Klauzula informacyjna - 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:

administratorem

Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Szamotulski ul. Wojska Polskiego 4 Zarząd Dróg
Powiatowych; ul. B. Chrobrego 6; 64-500 Szamotuły

inspektorem ochrony danych osobowych w

Powiat Szamotulski ul. Wojska Polskiego 4 Zarząd Dróg Powiatowych; ul. B. Chrobrego 6; 64-500
Szamotuły jest Pan Mateusz Kaczmarek; e-mail: kaczmarekm@zdp-szamotuly.pl; tel: 662 095 538 *;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie pt:”
Dostawa do 80Mg drogowej kationowej emulsji o zawartości asfaltu 65% dla Zarządu Dróg
Powiatowych w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 6”
nieograniczonego;

/ prowadzonym w trybie przetargu

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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;

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;

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
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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.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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