POWIAT PISKI
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PISZU
12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
nr postępowania: PZD.3210.17.2020

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa materiałów z przeznaczeniem do wykonywania bieżących remontów
nawierzchni bitumicznych z podziałem na 2 zadania:
ZADANIE NR 1

Dostawa 90 ton kationowej, szybkorozpadowej emulsji asfaltowej
C65 B3 PU/RC;
ZADANIE NR 2 Dostawa 40 ton mieszanki mineralno bitumicznej „na zimno”
(workowanej) do wbudowania w zmiennych warunkach
atmosferycznych, w temp. od 20°C do + 40°C.
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ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

ROZDZIAŁ I

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

—

ROZDZIAŁ II

—

ROZDZIAŁ III
ROZDZIAŁ IV
ROZDZIAŁ V

FORMULARZ OFERTY i formularze załączników do oferty

—

—

—

FORMULARZ OFERTY i formularze załączników do oferty
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Projekt umowy
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ZADANIE NR I

—

—

ZADANIE NR 2

Rozdział I
Instrukcja dla Wykonawc6w (IDW)
ZAMAWIAJĄCY
Powiat Piski Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
Adres:
12-200 Pisz, Ul. Czerniewskiego 6
Telefon:
(87) 423 28 07
Faks: (87) 423 24 22
Godziny urzędowania: od 700 do 1500
NIP:
849-14-11-804
Regon:
790676010
e-mail:
parkwaypzd(&~hot. p1
-

2.

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: PZD.3210.17.2020
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane
oznaczenie.

3.

TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp”. Wartość zamówienia nie przekracza
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

4.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych ujętych w budżecie Powiatu Piskiego.

5.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w miarę potrzeb Zamawiającego) dostawa
materiałów z przeznaczeniem do wykonywania bieżących remontów nawierzchni
bitumicznych z podziałem na 2 zadania:
ZADANIE NR 1
Dostawa 90 ton kationowej, szybkorozpadowej emulsji asfaltowej
C65 B3 PU/RC;
ZADANIE NR 2
Dostawa 40 ton mieszanki mineralno
bitumicznej „na zimno”
(workowanej)
do
wbudowania
w
zmiennych
warunkach
atmosferycznych, w temp. od 20°C do ÷ 40°C.
Miejsce dostaw:
Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6;
Obwód Drogowy Nr 2w Orzyszu, 12-250 Orzysz, ul. Polna 18.
Ww. ilości materiałów są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji
umowy i mogą ulec zmniejszeniu. Z tego tytułu Wykonawca nie może dochodzić żadnych
roszczeń finansowych od Zamawiającego. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem.
Materiały dostarczane będą partiami, w ilości po ok. 10 ton jednorazowo. Zgłoszenie
zapotrzebowania przez Zamawiającego będzie następowało w formie pisemnej (faksem lub drogą
elektroniczna).
Wykonawca dostarczy zamówioną partię materiałów w terminie przez siebie wskazanym w
ofercie, nie dłuższym jednak niż 4 dni, licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
Zamawiający, w pisemnym zgłoszeniu, każdorazowo określi rodzaj materiału, ilość jaką należy
dostarczyć i wskaże miejsce rozładunku. Koszt transportu materiałów leży po stronie Wykonawcy.
Kationowa emulsja asfaltowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 13808:2013-bE oraz
powinna posiadać certyfikaty lub świadectwa, potwierdzające spełnienie tej normy. Wykonawca
przy każdej dostawie będzie zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów,
potwierdzających, że dostarczona emulsja spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
Mieszanka mineralno bitumiczna „na zimno” powinna być materiałem dobrej jakości:
wytworzona z drobnoziarnistej mieszanki mineralnej o uziarnieniu od O do 10 mm, na bazie
modyfikowanego upłynnionego asfaltu drogowego;
—

—

—

-

5.1.1.

-

5.1 .2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

—

-
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przeznaczona do stosowania w temperaturze otoczenia od 20°C do + 40°C;
posiadać aktualną Aprobatę Techniczną stwierdzającą przydatność mieszanki do wykonywania
remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych;
posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający spełnienie wymagań
higienicznych;
posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale IV SIWi
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne zadania).
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
44113700-2 Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. I pkt 7 ustawy
Pzp.
Wykonanie dostaw musi odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
-.

-

-

-

-

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

6.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w okresie od dnia podpisania
umowy do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania wartości umownej sukcesywnie wg potrzeb
PZD w Piszu.
—

7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1.

0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) zdolności technicznej:
Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, zrealizował należycie, co najmniej jedno zamówienie (dostawa lub dostawy w
ramach jednej umowy), polegające na:
dla ZADANIA NR 1 dostawie emulsji asfaltowej, o wartości co najmniej 70 000,00
PLN,
dla ZADANIA NR 2
dostawie mieszanki mineralno
bitumicznej „na zimno”,
o wartości co najmniej 10000,00 PLN.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

7.2.

—

-

-

7.3.

—

—

—

8.

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

8.1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 ÷ 23 ustawy Pzp.
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8.2.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp, tj:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t. j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.).
Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16 ÷ 20
ustawy Pzp lub pkt 8.2 IDW, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której
mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt.
8.4 IDW.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
—

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.
9.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1

Do oferty Wykonawca zobowiazany iest dołpczyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie:
a) o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu;
b) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenia, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
przy ZADANIU Nr I na formularzach 2.3 i 2.4 zamieszczonych w Rozdziale II SIWZ;
przy ZADANIU Nr 2 na formularzach 3.3 i 3.4 zamieszczonych w Rozdziale III SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
Wzór treści oświadczenia został zamieszczony:
przy ZADANIU Nr 1 na formularzu 2.5. zamieszczonym w Rozdziale II SIWZ;
przy ZADANIU Nr 2 na formularzu 3.5. zamieszczonym w Rozdziale III SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zmawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie

9.2.

-

9.3.

-

-

9.4.

9.5.
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9.6.

9.7.

podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia nasteDuipcych
oświadczeń lub dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech 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 te zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy.
(Wzór stanowi: dla ZADANIA NR 1
Formularz 2.6 zamieszczony w Rozdziale II SIWZ
i dla ZADANIA NR 2— Formularz 3.6 zamieszczony w Rozdziale Ill SIWZ.)
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu:
a) 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 wykluczenia na podstawię art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.7 ppkt 2 IDW:
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.9 lit, a DW, powinny być wystawione nie wcześniej
niż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt. 9.9 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 9.10 stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
-

—

—

9.8.

9.9.

-

9.10.
9.11.

9.12.

10.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ
ZAMIERZAJACYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

10.1.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
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10.2.

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.
10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuacja Finansowa, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 ÷ 22 ustawy Pzp oraz, o których
mowa w pkt. 8.2 DW.
10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą na wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
10.6. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastapił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową o których mowa w pkt.
10.1 IDW.
10.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 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 może żądać dokumentów, które określająw szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
10.8
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 9.7 ppkt 2 IDW.
10.9
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 jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
10.10 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to
wiadome, podać firmy podwykonawców.
11.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA)

11.1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takich przypadkach
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. I

11.2.
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11 .3.

11.4.

12.
12.1
12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt. 8.2 IDW, natomiast spełnienie warunków udziału
w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 7.2 IDW.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w pkt. 9.1 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa
w pkt. 9.3 IDW składa każdy Wykonawca.
SPOSÓB KOMUNIKOWANIA ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH
OŚWIADCZEN I DOKUMENTÓW
TRYB TRADYCYJNEJ KOMUNIKACJI
Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony
przekazywały pisemnie lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, z
zastrzeżeniem, że w przypadku nie korzystania przez Wykonawcę z Platformy zakupowej forma
pisemna pod rygorem nieważności wymagana jest dla niżej wymienionych czynności:
a) złożenie Oferty;
b) zmiana Oferty;
c) powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty.
Do wyżej wymienionych czynności Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie ich w postaci
elektronicznej (przy wykorzystaniu poczty elektronicznej), podpisanej własnoręcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ należy
kierować na adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu 12-200 Pisz, Ul. Czerniewskiego 6
lub pocztą elektroniczną na adres: arkwa zd hot I
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w postaci zeskanowanych
podpisanych dokumentów) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług
drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Osobą ze strony Zamawiającego
upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, potwierdzenia wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą e-maila jest: Krzysztof
Zadroga Kierownik Działu Technicznego i Dariusz Żmijewski Specjalista ds. dróg.
Oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie
w formie pisemnej oraz za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczna, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
TRYB PODSTAWOWEJ KOMUNIKACJI
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez
strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
Elektronicznie na adres e-mail: Qarkwaypzd~hot.pI lub za pośrednictwem Platformy znajdującej
się pod adresem: httDs:/Iuzdpisz.ezamawiaiacy.pI w zakładce ~Korespondencja”.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa
się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed
upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: od 7:00 do 15:00 w dni robocze). Za datę
wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail
Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W
przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
—
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12.2.3 Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt. 8 niniejszego Rozdziału:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
Powiatowego
Zarządu
Dróg
w
Piszu;
httosi/Qzdoisz.ezamawiaiacv r.
lub
https//oneplace marketDlanet D
2) Wykonawca Po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https //oneDlace marketDlanet
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub
do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu
rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod
z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie zarejestruj się”,
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w
procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem
złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury
założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww.
potwierdzeniu.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę
przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem
zakładki Korespondencja”.
12.2.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek należy
przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję zadaj pytanie~ lub przy użyciu
zakładki Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym
przyciskiem myszy przycisk ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy
uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, Po wypełnieniu wskazanych pÓl
wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika przycisk POTWIERDŹ,
wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy „pytanie
wysłane”. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie Po upływie terminu, o
którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
12.2.5 Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacją o dokonaniu
modyfikacji SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
12.2.6 Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego Platforma Zakupowa Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu tel. +48 22 576 88
00 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-1 7.00) e-mail: oneDIace(&~.marketDIanet DI.
12.2.7 Zamawiający zgodnie z ~ 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1261)
zwane dalej Rozporządzeniem” określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz
podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
12.2.8 Zamawiający, zgodnie z ~ 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania
sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor
Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub
ich nowsze wersje;
~„

-

-
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3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TŁS 1 .2, najlepiej w
najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
12.2.9 Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe
złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w
wersji wpieranej przez producenta;
2) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania ]~y~
w wersfl 1 .8.0 65 lub nowszei. koniecznie w wersU 32-bitowei. pozwalające na przyjmowanie
przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest
również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków
(exception site list) w „.Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze;
3) Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za
obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie
Szafir SDK można pobrać na stronie:https:/Iwww.elektronicznypodD s.Dl/informacie/aDlikaclel.
Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować
bieżącą stronę;
4) Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą
kryptograficzną do komputera;
5) Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie:
https://oneQlace.marketplanet.Ql/przygotui-stanowisko-Qc-wvkonulac-ponlzsze-krokl
12.2.10 Zamawiający zgodnie z ~ 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, okreśia dopuszczalne formaty
przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xis,
ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, way, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a,
mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, mg, xsl, xslt, TSL, XMLsig,
XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
12.2.11 Zamawiający zgodnie z ~ 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania
i czasu odbioru danych tj.:
Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie,
jako zaszyfrowany format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero
Po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
12.2.12 Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
-

12.3

INFORMACJE DOTYCZĄCE KAŻDEGO TRYBU KOMUNIKACJI

12.3.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli
wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści
SIWZ.
12.3.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ Zamawiający przekaże Wykonawcom (bez
ujawniania źródła zapytania), którym przekazał SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej, na
której udostępniona jest SIWZ, tj. htt :1/bi owia isz II oraz na platformie zakupowej
https://pzdp sz.eza awiaiacy.Dl. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do
kontaktowania się z Wykonawcami, potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz innych informacji przekazanych za pomocą e-maila jest: Krzysztof Zadroga Kierownik
Działu Technicznego i Dariusz Żmijewski Specjalista ds. dróg, tel. (87) 423 28 07 w. 27.
12.3.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej oraz na Platformie zakupowej. Jeżeli zmiana
SIWZ prowadzi do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o
.

.
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zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i Platformie
zakupowej.
12.3.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust 3
ustawy Pzp.
12.4
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282), innych niż oświadczeń, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
12.5
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
13.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

13.1.

W PRZYPADKU WYBORU PRZEZ WYKONAWCĘ TRYBU KOMUNIKACJI O KTÓRYM
MOWAW ROZDZIALE 12.1 (TZW. TRYB TRADYCYJNEJ KOMUMNIKACJI)
13.1.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (na poszczególne zadania).
13.1.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne zadania).
13.1.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13.1.4 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13.1.5 Ofertę stanowi wypełniony Formularz Oferta” (wzór stanowi dla ZADANIA NR 1 Formularz 2.1
i dla ZADANIA NR 2— Formularz 3.1) oraz niżej wymienione dokumenty:
Formularz cenowy (wzór stanowi dla ZADANIA NRI
Formularz 2.2 i dla ZADANIA NR 2
Formularz 3.2)
13.1.6 Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt. 9.1 IDW,
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone wformie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), a Wykonawca
wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów
złożonych wraz z ofertą
13.1.7 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
13.1.8 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w
formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale II i w Rozdziale III SIWZ, powinny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
13.1.9 Oferta powinna być sporządzona wjęzyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
13.1.10 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie
nie będzie uwzględnione.
13.1.11 Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem
sytuacji opisanej w pkt. 13.1.12 IDW. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o
liczbie stron.
13.1.12 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
—

—
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konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący
wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne
wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. O
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca pragnie
zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w
sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem~.,,Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa nie udostępniaC, z zachowaniem kolejności numerowania stron
oferty.
13.1.13 Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą
(firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
—

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
12-200 Pisz, W. Czerniewskiego 6
oraz opisane:
„OFERTA—PZD.3210.17.2020—DOSTAWA

—ZADANIE NR....,,

Nie otwierać przed dniem /aktualna data otwarcia ofert! do godz. /aktualna godzina otwarcia ofert!”
13.1.14 Wymagania określone w pkt. 13.1.11 ÷ 13.1.13 IDW nie stanowią o treści oferty i ich
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje
mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
13.1.15 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty
lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu
składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno
zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ~ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
13,2. W PRZYPADKU WYBORU PRZEZ WYKONAWCĘ TRYBU KOMUNIKACJI O KTÓRYM MOWA
W ROZDZIALE 12.2 (TZW. TRYB PODSTAWOWY KOMUMNIKACJI)
13.2.1 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami sporządzony wg wzoru Formularza ~Oferta”
i Formularz cenowy (Formularz 2.1 lub 3.1
w zależności od zadania). W przypadku złożenia
oferty na innym formularzu niż załącznik do SIWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane
informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu na zasadach
regulowanych przepisami art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
13.2.2 W przypadku składania Oferty w postaci elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest złożyć za
pośrednictwem Platformy podpisane przez osoby umocowane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, dokumenty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13.2.3 Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść oferty musi
odpowiadać treści SIWZ.
13.2.4 Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci
elektronicznej
za
pośrednictwem
Platformy
dostępnej
pod
adresem
httDs:/Ipzdpisz ezamawlalacy Q.
13.2.5 Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
13.2.6 Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy
określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby
uprawnione.
—

13.2.7 W przypadku składania Oferty w postaci elektronicznej Ofertę należy złożyć na Platformie pod
adresem: httDs //Dzdpisz.ezamawiaiacy p1 w zakładce „OFERTY” do dnia 01.03.2021 r. do godz.
loQą
1. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
1.1 Wykonawca składa Ofertę poprzez:
a) wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SIWZ),
b) dodanie w zakładce „OFERTY” dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SIWZ,
podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane.
Czynności określone w lit. b) realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument”
i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
1.2 Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
1.3 Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajn~ł” dokument stanowi tajemnice
przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawn~ł” niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
1.4 Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie Złóż ofertę”.
1.5 Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy Oferta złożona
poprawie” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”.
1.6 0 terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
1.7 Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik,
może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „Usuń”.
1.8 Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne do
momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest dostępna w raporcie oferty
generowanym z zakładki oferty”.
2. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce
OFERTY” należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie Wycofaj ofertę”.
3. Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.
13.2.8 Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.
W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Tajne”. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj”.
-

-

—

—

14.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

14.1.

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz cenowy, którego
wzór stanowi Formularz 2.2 i 3.2 (w zależności od zadania).
Zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez cały okres realizacji zamówienia
Do obliczenia ceny oferty należy zastosować następujący sposób:
Podać cenę jednostkową netto dla wszystkich produktów, wskazanych w formularzu cenowym, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cenę jednostkową netto należy pomnożyć przez ilość danego produktu, a następnie otrzymane
wartości zsumować. Do otrzymanej, wartości netto należy doliczyć należny podatek VAT. Tak
obliczona wartość oferty brutto będzie podstawiona do wzoru podanego w kryterium oceny ofert.
Podać zastosowaną stawkę VAT.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami,
Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie oferty.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

Cena oferty powinna obejmować wszystkie składniki związane z realizacją przedmiotu
zamówienia oraz należne narzuty, zyski, podatki, składki oraz opłaty związane z wykonaniem
postanowień umowy.
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

15.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

15.1.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

16.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

16.1.

W przypadku składania oferty w postaci papierowej Oferty powinny być złożone w siedzibie
Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu przy ulicy Czerniewskiego 6, w pokoju nr 1 (SEKRETARIAT),
wterminie do 01.03.2021 r. do godziny lOą
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu przy ulicy
Czerniewskiego 6 w dniu 01.03.2021 r. o godz. 10~, w pok. nr 6 poprzez otwarcie złożonych
ofert w formie papierowej.
W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej Ofertę należy złożyć na Platformie pod
adresem: https://pzdpisz.ezamawiajacy.pl w zakładce OFERTY” do dnia 01.03.2020 r. do godz.
lOą Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w dniu
01 .03.2020 r. O godz. lOą
Otwarcie ofert jest jawne. Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawcy.
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że
dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie Po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz na Platformie
w zakładce Dokumenty zamówienia” w folderze „lnformacja z otwarcia ofert” informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) cen, terminów wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

16.2.

16.3.

16.4.
16.5.
16.6.
16.7.
16.8.
16.9.

—

-

17.

TERMIN ZWIP?ANIA OFERTĄ

17.1.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą 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 terminu, o
którym mowa w pkt. 17.1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania
ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego
wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
W przypadku wniesienia odwołania Po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

17.2.

17.3.

17.4.
18.

KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

18.1.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria oceny ofert:
1) Cena (C): 60% 60 pkt.
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2) Termin dostawy (Td): 30% = 30 pkt.
3) Termin płatności (Tp): 10% = 10 pkt.
Oferty złożone na Zadanie Nr Ii Zadanie Nr 2~- będą oceniane oddzielnie.
18.1.1. Opis kryterium „Cena”:
Kryterium Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Faktyczna ilość punktów (C) zostanie obliczona według następującego wzoru:
C~

gdzie:

C min
C~

—
—

x 60 pkt.

cena brutto oferty najtańszej
cena brutto oferty ocenianej

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
18.1.2. Opis kryterium „Termin dostawy”:
Kryterium Termin dostawy” będzie rozpatrywane na podstawie terminu zadeklarowanego przez
Wykonawcę w Formularzu Oferty.
W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 30 punktów. Punkty (Td) zostaną przyznane w
następujący sposób:
Za każdorazową realizację dostawy:
1) w dniu następnym po złożeniu zapotrzebowania (w ciągu 1 dnia) —30 punktów;
2) w ciągu 2 dni—20 punktów;
3) w ciągu 3 dni —10 punktów;
4) wciągu 4 dni
0 punktów.
Wykonawca dostarczy zamówioną partię materiałów w terminie wskazanym przez
Wykonawcę w ofercie, nie dłuższym jednak niż 4 dni, licząc od dnia zgłoszenia
zapotrzebowania. Oferty z czasem realizacji dłuższym niż 4 dni, zostaną uznane jako
niezgodne z treścią SIWZ.
UWAGA: w przypadku braku wskazania terminu oferta otrzyma O pkt, wtym kryterium, a termin dostawy
zamćwionei partii materiału zostanie przyjęty iako maksymalny.
18.1.3. Opis kryterium „Termin płatności” (faktury):
Wykonawca może zaproponować termin płatności faktury: 14 dni, 21 dni lub 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 10 punktów. Punkty (Tp) zostaną przyznane w
następujący sposób:
1) termin płatności l4dni—0 punktów;
2) termin płatności 21 dni—5 punktów;
3) termin płatności 3odniiwięcej— 10 punktów.
UWAGA: w przypadku błędneco wypełnienia oferty w zakresie terminu zapłaty, ti. braku wskazania. bpdź
wskazania inneqo, niż opisane w druku oferty, oferta otrzyma O pkt. w tym kryterium, a termin płatności
faktury zostanie przyjęty iako 14 dni.
18.1.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (P)
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + Td + Tp
gdzie:
C ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena” (cena ofertowa brutto);
Td ilość punktów uzyskanych w kryterium „Termin dostawy” (zamówionej partii materiału);
Tp ilość punktów uzyskanych w kryterium Termin płatności” (faktury).
18.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
—

—

—

—

—
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18.3.

18.4.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach
dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty 0:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę 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,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności
podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. 18.4.1 IDW, na stronie internetowej
htt I/bi owiat isz. I i platformie zakupowej (htt 5 zd sz ezamawia ac
oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
—

18.5.

19.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY

19.1.

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie
Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie
określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania
dokumentów związanych z płatnościami.

20.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

21.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

—

nie wymagane.

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Rozdział V.
22.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

22.1.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania ocenę.
Określenie warunków udziału w postępowaniu.
Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.
Odrzucenia oferty odwołującego.
Opisu przedmiotu zamówienia.
Wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie wnosi w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób—
w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.2 i 22.3 wnosi się w terminie
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

22.2.
22.2.1.
22.2.2.
22.2.3.
22.2.4.
22.2.5.
22.2.6.
22.3.

—

—

22.4.

22.5.
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22.6.
22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

22.11.

22.12.

22.13.
22.14.

22.15.

22.16.

22.17.
22.18.

W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia
przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej
orzeczeniem”.
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.
Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia za
pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. 23.3 niniejszej SIWZ.
Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a
odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na
korzyść jednej ze stron.
Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia
sprzeciwu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, co do
uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego
w odpowiedzi na wniesione odwołanie.
Zamawiający może wnieść odpowiedż na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na
piśmie lub ustnie do protokołu.
W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych
w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron
oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie
Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie
przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza
lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem
zawartym w odwołaniu.
Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 22.10, nie mogą następnie korzystać ze
środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem
Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy
nie póżniej niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak i skutki dla jego zgłoszenia
zawarte sąw art. 185 ust. 4 ustawy Pzp.
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, termin uplywa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Na wyrok Izby lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do
Sądu.

23.

INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 36 UST. 2 USTAWY PZP

23.1.
23.2.
23.3.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na poszczególne zadania).
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
17

23.4.
23.5.

23.6.
23.7.
23.8.
23.9.
23.10.
23.11.
23.12.

23.13.
23.14.

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,
informacje: Darkwavozdc~hot Dl
Strona internetowa Zamawiającego: www.bID.Dowlat.DIsz.Dl.
Platformie zakupowa: htt 5:/I zd isz.ezamawia ac I.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach
obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu
o zamówienie publiczne.
Dla dostawy, będącej przedmiotem zamówienia Zamawiający nie przewiduje wymagań,
o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp.
Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań stawianych w art. 29
ust. 4 ustawy Pzp.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienie. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej części
(zakresu) zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje skorzystania z uprawnień wynikających z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.
Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę
części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy 2.
Kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia
zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż
maksymalna liczbie części nie dotyczy.
-

—

24.

Klauzula informacyina z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz 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 Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
/ui. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz, tel.874232807/;
.
w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: insoektor(&.cbi24.Dl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Pn.:
dostawa materiałów z przeznaczeniem do wykonywania bieżących remontów nawierzchni
bitumicznych z podziałem na 2 zadania:
ZADANIE NR 1
Dostawa 90 ton kationowej, szybkorozpadowej emulsji asfaltowej
C65 B3 PUIRC;
ZADANIE NR 2
Dostawa 40 ton mieszanki mineralno
bitumicznej „na zimno”
(workowanej) do wbudowania w zmiennych warunkach
atmosferycznych, w temp. od 20°C do + 40°C;
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, znak postępowania: PZD.3210.17.2020;
.
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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej
ustawa Pzpn;
.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. I 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;
—

—

—

-
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.

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 wynikająz 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
PanilPan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lube 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. I lit. c
RODO.
—
—
—

—

—
—
—

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresJe 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.
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