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Zarząd Dróg Powiatowych
w Ogonkach
O g o n k i 6 , 1 1 - 6 0 0 W ę g o r z e wo
tel. (0 87) 421 76 50; fax. 421 76 51;
e - m a i l : o c h r o n a p a s a @ z d p . p o wi a t we g o r z e ws k i . p l

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWY
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Sukcesywna dostawa żwiru kruszonego frakcji 0-31,5 mm.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI poniżej kwoty
określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych w odniesieniu do dostaw
PROWADZONE W TRYBIE przetargu nieograniczonego.

KOD
CPV:

14212200-2

Zatwierdzam:
Łukasz Krupa

Ogonki, dnia 17.05.2019 r.
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ROZDZIAŁ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
I.

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach, Ogonki 6, 11-600 Węgorzewo
II.
Tryb udzielenia zamówienia
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, 2215 z
2019 r.,poz. 53,730) zwanej w dalszej części „ustawą” lub „ustawą Pzp”.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
Prawo zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej w
dalszej części „specyfikacją” lub SIWZ:
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018
r., poz. 1986,2215 z 2019 r., poz. 53,730)
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126)
III.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest „Sukcesywna
dostawa żwiru kruszonego frakcji 0-31,5 mm.”
Zakres przedmiotu obejmuje:
Sukcesywną dostawę w 2019 roku kruszywa drogowego (żwir kruszony) frakcji 0-31,5
mm w ilości 1200 ton z przeznaczeniem do bieżącego utrzymania powiatowych dróg
gruntowych położonych w Powiecie Węgorzewskim.
Podane ilości materiałów stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie zamawiający
przewiduje zakupić w okresie obowiązywania umowy.
Zamawiający w przypadku dostaw nie stosuje się do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
14212200-2 KRUSZYWA

IV. Termin wykonania zamówienia.
DO DNIA 31.12.2019 ROKU

V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp
oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24. ust. 5 pkt. 1.
1.2) spełniają warunki w postępowaniu, o ile zostały one określone przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące (wymagane w postępowaniu):
2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
2.2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
2.3) Zdolności technicznej lub zawodowej Potencjał techniczny
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
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3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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 łączącego go z nim
stosunków prawnych.
4. 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.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, dokument
(zobowiązanie) powinno określać:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykonanie 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 13-23 i ust. 5.
6. 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 powstała wskutek nieudostępnienia chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
VI. Podstawy wykluczenia
1. O których mowa w art. 24 ust. 1
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do złożenia ofert lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
2) Wykonawcę, będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.
poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2016 r. poz 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) Wykonawcę, 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.13;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
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opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu,
spełnia
warunki
udziału
w
postepowaniu
lub
obiektywne
i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji” , lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postepowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postepowaniu o udzielenie zamówienia;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postepowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postepowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamówienia,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1212, 1844i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienie publiczne;
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,
1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postepowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt
14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacji
określonej w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a chyba, że jest
możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
3. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o
której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24
ust. 1 pkt 13 lit. A-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa: w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o
której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24
ust. 1 pkt 13 lit. D, w ust. 1 pkt 15 i w ust. 5 pkt 5-7 – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
odpowiedniego uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia
kub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia
stała się ostateczna.
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3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i4, jeżeli
nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24. Ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
6) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 1 p-pkt 2 i 3; 5-9 oraz pkt 2
p-pkt 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne
za doznana krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postepowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego przedmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie pkt 6.
8.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia
warunki udziału w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z
postępowania
Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z
postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu –
załącznik nr 2 i 3
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: składa
także odrębne Oświadczenia dla każdego z tych podmiotów oraz dołącza do oferty
dokument (zobowiązanie), o którym mowa w rozdziale V pkt.4.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie;
c) Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na
zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić
odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców;
d) dokumenty wskazane w pkt a, b i c muszą potwierdzać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
2) Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1)
niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postepowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie
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wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postepowania.
2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu
na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie
przedłożyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, następujące dokumenty:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu;
3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu
na wezwanie zamawiającego na podstawie okoliczności o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
zobowiązany będzie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, złożyć następujące
dokumenty:
Zamawiający nie wymaga żadnych dokumentów
4. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3
Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp , z innymi wykonawcami,
którzy złożyli oferty – na załączniku nr 4a
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem
oświadczenia Wykonawca może przedłożyć dowody potwierdzające, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa: 4.1. w rozdziale VII pkt
2 pkt. 1 niniejszej specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postepowaniu.
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania
tej osoby.
7. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem.
8. Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
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9. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa się
oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo
podmiot , na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca- odpowiednio, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
11. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w
niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (po dokonaniu
czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.)
12. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi
ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków
oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane
informacje.
13. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.
a) Etap I – Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się
na podstawie informacji zawartych w „Oświadczeniu o spełnieniu warunków
udziału i nie podleganiu wykluczeniu” zwanego dalej Oświadczeniem – Załącznik
nr 2 i 3 do SIWZ
b) Etap II – Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na
tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną
odrzucone po analizie Oświadczenia.
VIII.
Informacje
o
sposobie
porozumiewania
się
zamawiającego
z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub droga elektroniczną, za wyjątkiem
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej
SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26
ust. 3 ustawy Pzp).
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w
Ogonkach, Ogonki 6, 11-600 Węgorzewo.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę
drogą
elektroniczną
winny
być
kierowane
na
adres:
zdp@powiatwegorzewski.pl, a faksem na nr 87 421 76 51.
4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na
piśmie i skierowane na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach, Ogonki 6,
11-600 Węgorzewo, faks 87 421 76 51 lub na adres e-mail
zdp@powiatwegorzewski.pl
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6. Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.
7.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz na własnej stronie internetowej.
8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
9. Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do porozumiewania się z
wykonawcami są: Marta Wasilewska od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00
do 15:00 tel. 87 721 76 50.
10. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej
Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego
została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są
wyjaśnienia treści SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i
będzie dla Wykonawców wiążące.
11. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji Zamawiający udostępniona na stronie internetowej, chyba że specyfikacja
nie podlega udostepnieniu na stronie internetowej.
IX. Wymagania dotyczące wadium
Nie wymagane
X. Termin związania z ofertą
1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania oferta, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wymagania ogólne
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi
w niniejszej SIWZ.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze,
maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty
sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być
opieczętowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których
upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga
się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania
oferty.
5) Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane.
6) Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi
numerami a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą
połączona (np. zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).
7) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
9) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 i art. 8 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są
jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w terminie składania
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ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Przez tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn.
zm.) rozumie się nieujawnione do widomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w
celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być
udostępnione innym uczestnikom postepowania. Stosowne zastrzeżenia
wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. Zamawiający zaleca, aby
informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofercie (art. 8 ust. 3 w zw. z art. 86 ust.4 ustawy Pzp).
2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia Oferta powinna składać się z :
1) formularza ofertowego i cenowego - Załącznika nr 1i 1a,
2) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z
postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postepowaniu;– zgodnego z treścią Załącznika nr 2 i 3
3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy)
(jeżeli dotyczy)
4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory
w formie formularzy winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami
3. Opakowanie oferty
Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w
nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i
zawierającym oznaczenie: oferta na zadanie pn.: Sukcesywna dostawa kruszywa
drogowego
i Nie otwierać przed 27.05.2019 r. godz. 09:10 oraz adres Wykonawcy.

4. Zmiana lub wycofanie oferty
4.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i
wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty
powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak
oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta,
należy opatrzyć napisem „zmiana”.
4.2. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y
uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz
opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie,
w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem
“wycofanie”.
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XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Zarządzie Dróg
Powiatowych w Ogonkach, ogonki 6, 11-600 Węgorzewo do dnia 27.05.2019
r. do godz. 09:00.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i
godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie jej data wysłania przesyłką pocztową
czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale XII pkt 1 niniejszej SIWZ zostanie
zwrócona wykonawcy bez otwierania.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 27.05.2019 r. o godz.
09:10.
5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdej z części zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, upustu, odległości itp.
XIII. Sposób obliczenia ceny
1. Cena oferty dla wybranej części zamówienia uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi
być podana w PLN cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie, z wyodrębnieniem
należnego podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem wybranej/wybranych części zamówienia zgodnie z jego opisem.
3. Cena może być tylko jedna dla wybranej części zamówienia.
4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „FORMULARZU
OFERTOWYM” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, wypełniając
wszystkie rubryki dotyczące wybranej/wybranych części zamówienia, wraz z
formularzem cenowym stanowiącym zał. nr 1a.
5. Ceny jednostkowe przedstawione w „FORMULARZU CENOWYM” nie ulegają zmianie
przez okres ważności oferty (związania) oraz okresu realizacji zamówienia (czas
trwania umowy).
6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z
2016r. poz. 710 z późń. zm)
7. W przypadku rozbieżności między ceną wpisaną liczbowo, a ceną wpisaną słownie,
Zamawiający uznaje za prawidłową cenę podaną słownie.
8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a 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 roboty budowlanej/usługi/dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Wzór informacji został
określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
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XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty niniejszego postępowania Zamawiający będzie
kierował się następującymi kryteriami oceny:
Lp.
1.
2.

Opis kryteriów oceny
Cena oferty brutto
Termin dostawy

Znaczenie
60%
40%

2.1. Kryterium 1 – 60%
2.1.1. Liczba punktów , jakie każda z ofert otrzyma za stopień spełnienia wymagań
będzie obliczona według następujących zależności :
Lc=Comin/Cobad x Kp x Wc
gdzie:
Comin – najniższa cena brutto oferowana
Cobad – cena brutto oferty badanej
Kp – współczynnik proporcjonalności, równy 100
Wc – waga (znaczenie) kryterium ceny, równa 60%
2.2. Kryterium 2 – Termin dostawy – 40%
2.2.1. Liczba punktów , jakie każda z ofert otrzyma za stopień spełnienia wymagań
będzie obliczona według następujących zależności :
Lc=(Pbad/Pmax + 1)x Kp x Wc
gdzie:
Pbad – ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną
Pmax – maksymalna ilość punktów uzyskana spośród ofert nieodrzuconych
Kp – współczynnik proporcjonalności, równy 100
Wc – waga (znaczenie) kryterium ceny, równa 40%
1 – Stały współczynnik w przypadku punków równych „0”
2.2.2. Liczba przyznawanych punktów klasyfikuje się następująco:
Termin dostawy z formularza ofertowego wskazany przez Wykonawcę
1 dzień dostawy – 3 pkt
2 dni dostawy - 2 pkt
3 dni dostawy – 0 pkt
TERMIN DOSTAWY NIE MOŻE BYĆ DŁUŻSZY NIŻ 3 DNI
2. Nie wskazanie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu dostawy
spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ – art. 89 ust.1 pkt 2
ustawy Pzp.
3. Zamawiający
wybierze
ofertę,
która
przedstawi
najkorzystniejszy
bilans
(maksymalna liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie
uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z
ilością uzyskanych punktów. – zgodnie z w/w wzorami dla każdego z kryteriów
4. Zamawiający poprawi omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy niezwłocznie
powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie
wykonawców zgodnie z art. 92 ustawy. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający
wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
6. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów
przyznanych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
7. Zamawiający poprawi omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy niezwłocznie
powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
d) unieważnieniu postępowania.
2. Informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a) Zamawiający zamieści na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której
wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. Miejsce i termin podpisania umowy
zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni
wymagań formalnych zawartych w treści niniejszej SIWZ dotyczących podpisania umowy
Zamawiający wyznaczy dodatkowy/ostateczny termin uzupełnienia brakujących
dokumentów. Gdy Wykonawca na ponowne wezwanie nie wypełni wymagań formalnych,
Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim
wypadku będą miały zastosowanie przepisy: - możliwość zastosowania art. 94 ust. 3
(wybór kolejnej oferty) –
4. Zamawiający zawrze umowę 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 przesłane
zostało w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o
których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy
Pzp.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których
mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem
umowy zobowiązany jest do:
6.1. Przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy);
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Nie wymagane
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia publicznego zawarta zostanie z
uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych
zawartych w ofercie.
2. Warunki umowy na wykonanie niniejszego zamówienia zostały określone w załączniku
nr 5 do SIWZ.
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3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności
przewidzianych w niniejszej SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku
wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w
następujących przypadkach:
a) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy,
b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku urzędowej zmiany
wysokości stawki podatku VAT,
5. Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli
obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz
wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w
toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, 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 niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania
o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
6. 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.
7. 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. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiającego.
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11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
XIX. Pozostałe postanowienia
1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych.
5. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego – ochronapasa@zdp.powiatwegorzewski.pl
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w
złotych polskich
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
8. Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących rejestracji i identyfikacji
wykonawców, w tym wymagań technicznych urządzeń informatycznych
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
XX. Podwykonawstwo
1. Zamawiający nie ogranicza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania firm
podwykonawcy. Wskazanie nastąpi w formularzu ofertowym
XXI. Informacje dodatkowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zm.)
XXII. 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 Zarząd Dróg Powiatowych w
Ogonkach, Ogonki 6, 11-600 Węgorzewo;



inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ogonkach
jest Pani Mirosława Krysik, kontakt: zdp@powiatwegorzewski.pl, tel. 874217650 *;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Sukcesywna
dostawa kruszywa drogowego Nr ZDP.284.02.2019.MW, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;



odbiorcami

Pani/Pana danych

osobowych

będą

osoby lub

podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
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ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 i 2018), 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 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.

