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ROZDZIAŁ 1.  
OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 
 
§ 1. Nazwa i adres Zamawiającego 
Gmina Sadkowice 
Adres: Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice 
Telefon: 46 815 61 91 
Fax: 46 815 61 91 
Adres e-mail:ug@gminasadkowice.pl 
Strona internetowa: http://bip.gminasadkowice.pl 
Godziny urzędowania Pon., Wt., Śr., Czw., Pt. 7.30-15.30 

 
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia i informacje dotyczące postępowania 

1. Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39- 46 ustawy                  
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), o 
wartości poniżej kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy. 

2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazana jest ustawa bez 
bliższego określenia, odnosi się to do w/w ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Postępowanie oznaczone jest znakiem/numerem: RK. 271.01.2019. 
 

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa kruszywa dolomitowego dla Gminy 

Sadkowice" Wspólny Słownik Zamówień kod CPV: 
 14212200-2 - kruszywo 
 44922200-1 - dolomit 
 60100000-9 - usługi w zakresie transportu drogowego. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę kruszywa naturalnego łamanego 
dolomitowego o następujących frakcjach: 
a) frakcja 0 - 31,5 mm - 5 500,00 ton, 

Dostawy nie mogą obejmować kruszywa wyprodukowanego z innego rodzaju skały 
niż dolomit. 

3. Podane ilości kruszywa są wielkościami szacunkowymi, służą wyłącznie do obliczenia ceny 
oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych 
ilościach. 

4. Zakupione kruszywo powinno być zgodne z wymogami Polskich Norm w zakresie 
drogownictwa. 

5. Wykonawca dostarczy kruszywo własnym transportem w ilościach i terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym na plac wskazany przez Zamawiającego na terenie Gminy Sadkowice oraz na 
place wskazane przez sołtysów na terenie każdego z 30 sołectw Gminy Sadkowice. 

6. Dostawca kruszywa winien przedłożyć przy każdej dostawie oryginalny dokument wydania 
materiału (WZ) otrzymany od producenta kruszywa (kopalni). Na druku musi być podany 
tonaż (waga brutto, waga netto, tara), data odbioru oraz odbiorca. W przypadku oryginałów 
dokumentu wydania materiału WZ z kopalni zostaną one zwrócone Dostawcy po zakończeniu 
dostawy. Brak w/w dokumentu WZ skutkuje brakiem zapłaty za dostawę. 

7. Kruszywo musi posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające spełnienie 
stosownej normy, które należy dostarczyć Zamawiającemu. 

8. Dostawa kruszywa będzie wykonywana w godzinach pracy Urzędu Gminy Sadkowice 
9. Zamawiający zastrzega sobie wyrywkowe ważenie samochodów z ładunkiem i bez ładunku w 

celu ustalenia właściwego tonażu i porównania z zapisami na dokumencie WZ kopalni. 
Miejsce dokonania ważenia Zamawiający wskaże w dniu dokonywania tej kontroli i odbędzie 
się to na terenie Gminy Sadkowice. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania jakości dostarczonego kruszywa pod kątem 
zgodności z dostarczonym certyfikatem (deklaracją jakości, itp.) i obowiązującymi normami. W 
przypadku stwierdzenia niezgodności z zamówieniem dostawca pokrywa koszty badania, 
zabrania kruszywa z miejsca składowania oraz zastąpienia go tą samą ilością w miejscu 
składowania. 
 

§ 4. Termin wykonania zamówienia. 
Wymagany termin realizacji zamówienia obejmuje okres od dnia podpisania umowy - 
sukcesywnie do 31.10.2020 r. 
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§ 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu: 
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

 
§ 6. Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią poniższe warunki 
w zakresie: 

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów. Zamawiający odstępuje od konkretyzacji tego warunku. 

2. Sytuacji ekonomicznej i sytuacji finansowej. 
Zamawiający odstępuje od konkretyzacji tego warunku. 

3. Zdolności technicznej i zdolności zawodowej: (art. 22 ust. 1b). 
Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli: 
Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie co 
najmniej jednej dostawy kruszywa w ilości min. 4000,00 ton. 

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. 

Procedura samooczyszczenia Wykonawcy: 
Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, 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. Przepisu zdania pierwszego 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 art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 

5. Z postępowania wyklucza się 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 
2018 r. póz. 798 ze zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, (art. 24 ust.1 pkt 23). 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 
warunków określonych w§ 6 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 winien spełniać, co najmniej jeden z tych 
Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy łącznie. 

7. Warunek określony w § 5 ust. 1 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 
8. Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu odbywa się dwuetapowo. 

1) Etap l - ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na 
podstawie informacji zawartych w oświadczeniu wykonawcy na podstawie art. 25a ust 1 
ustawy o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, zwanego 
dalej oświadczeniem (załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ); 
2) Etap II - ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie 
dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie będzie 
podlegać wyłącznie oferta Wykonawcy, która została najwyżej oceniona. Zamawiający może 
wezwać Wykonawcę 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. 

9. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 
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wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. 

10. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków. 
11. Dodatkowo, Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, wykluczy: 

1) Wykonawcę 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 (Dz. U. z 2017 r. póz. 
1508 ze zm.) 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 (Dz.U. z 2019r. poz.498). 
 

2) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności. 

12. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych,(art. 22a ust. 1). 

13. 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, (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ), (art. 22a ust. 2). 

14. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane, 
(art. 22a ust. 4). 

15. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy, (art. 22a ust. 5). 

16. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego 
podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: (art. 22a ust. 6) 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 
 

§ 7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 
Zamawiający nie żąda dokumentów. 
 
§ 8. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie żąda dokumentów. 
 
§ 9. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących 
dokumentów. 
 

1. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości, 
przedmiotu dostawy, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została 
wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana. - 
załącznik nr 5 do SIWZ; 
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§ 10. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
 

1. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, wg załącznika nr 2 do SIWZ, 

2. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, wg załącznika nr 8 do SIWZ; 

3. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. 
poz. 1170), wg załącznika nr 9 do SIWZ; 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 10 pkt 2-4 składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
5. Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem tego terminu. 
6. Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
7. 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 6, 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. Przepis pkt 7 i pkt 8 stosuje się. 

UWAGA: 
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia 
dokumentów wymienionych w § 9 i § 10, w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym 
niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów. 
(Art. 26 ust.2 w związku z art. 25 ust. 1) 
 
§ 11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, 
osobiście, faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (email: 
ug@gminasadkowice.pl). 

2. Wymaga się, aby w/w dokumenty przesłane za pomocą faksu lub e-maila nieopatrzonego 
bezpiecznym podpisem elektronicznym były niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań 
określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa. Forma pisemna musi spełniać 
wymagania określone w art. 78 § 1 kodeksu cywilnego tj. na dokumencie obejmującym treść 
oświadczenia woli musi być złożony własnoręczny podpis. 

4. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub podany w 
ofercie adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba, że Wykonawca wezwany przez 
Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w pkt 2 oświadczy, iż 
w/w wiadomości nie otrzymał. 

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Urząd 
Gminy Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice. 

6. Wykonawca może złożyć na piśmie do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej 
Specyfikacji. Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe niezwłocznie, jednak nie później 

mailto:ug@gminasadkowice.pl
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niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana 
wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację bez wskazania źródła zapytania 
oraz opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
treści niniejszej Specyfikacji, (art. 38 ust. 3). 

8. 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, chyba, że specyfikacja nie 
podlega udostępnieniu na stronie internetowej, (art. 38 ust. 4). 

9. Jeżeli zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzą do zmian w 
treści ogłoszenia i w wyniku tych zmian niezbędny jest dodatkowy czas na przygotowanie 
ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz poinformuje o tym wszystkich 
Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieści informację na stronie 
internetowej. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w ust. 6. 

10. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
1. Wójt Gmin Karolina Kowalska – 46 815 61 91 wew. 33 
2. Remigiusz Skiba – 46 815 61 91 wew. 44 

 
§ 12. Wymagania dotyczące wadium 
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 7 000,00 PLN 

(słownie: siedem tysięcy złotych). 
2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 310 z późn.zm.). 

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ta powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie 
ich siedzib, 

2) numer zamówienia nadany przez Zamawiającego i nazwę zamówienia, 
3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
4) kwotę gwarancji, 
5) termin ważności gwarancji 
6) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż 
- Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy, 
lub 

- Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3  i 3a u.p.z.p., z 
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., oświadczenia, o 
którym mowa w art. 25a ust. 1 u.pz.p., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, wpłaty należy dokonać przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego z takim wyprzedzeniem, aby środki znajdowały się na koncie 
Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert tj.: 
Urząd Gminy Sadkowice 09 9291 0001 0035 8648 2000 0010 BS BR o/Sadkowice 
z dopiskiem „Wadium – Zakup i dostawa kruszywa dolomitowego dla Gminy Sadkowice”. 

5. Zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu. 
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6. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w 
oryginale wraz ze składaną ofertą osobnej kopercie.. 

7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 
przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii 
polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale 
niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez 
Wykonawcę. 

8. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art.46 u.p.z.p. 
9. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadim wnoszone w formie poręczeń i 

gwarancji powinno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie. 
 
§ 13 Termin związania ofertą 

1. Zamawiający ustalił termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Wykonawca samodzielnie może na piśmie przedłużyć termin związania ofertą. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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. 
 

§ 14. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu. 
2. Ofertę sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej. 
4. Oferta powinna zapewniać pełną czytelność jej treści. 
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
6. Zaleca się, aby wszystkie karty/strony składające się na ofertę były spięte w jedną całość. 
7. Zaleca się, aby każda strona oferty oraz załączniki były ponumerowane. 
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

sporządzony w języku innym niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja 
polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

9. Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej 
specyfikacji. 

10. Walutą rozliczeń finansowych jest PLN. 
11. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania oświadczenie stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu; (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 i załączniku nr 3 do SIWZ) 
fart. 25a ust. 1) 

12. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 11, (art. 25a ust. 3 pkt 2). 

13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, (art. 25a ust. 6). 

14.  Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności (art. 26 ust. 2) tj.: 
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
2) brak podstaw wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt 1-3). 

15. Jeżeli ofertę składa spółka cywilna wówczas stosowne oświadczenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
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okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 ustawy składa się oddzielnie 
za spółkę oraz na każdego ze wspólników spółki. 

16. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w postępowaniu oświadczenia/dokumenty. 
17. Oferta winna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. 

Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile 
nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. 

18. Forma pisemna przedstawianego zobowiązania musi spełniać wymagania określone w art. 78 
§ 1 kodeksu cywilnego tj. na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli musi być 
złożony własnoręczny podpis składającego oświadczenie. 

19. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to 
pełnomocnictwo to winno w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania 
oferty. 

20. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty, jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, 
kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż pełnomocnictwo musi być złożone w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

21. Wszystkie poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny oraz parafowane przez 
Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

22. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

23. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, w sposób 
niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, 
załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice 
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 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019r. poz.1010), 
które Wykonawca pragnie zastrzec, jako tajemnice przedsiębiorstwa, winny być załączone w 
osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem 
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać", z zachowaniem 
kolejności numerowania stron oferty. 

24. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych opakowaniach/kopertach pozwalających na 
zachowanie poufności treści składanej oferty do momentu ich otwarcia i opisać w następujący 
sposób:  

a) Na opakowaniu/kopercie WEWNĘTRZNEJ należy umieścić następujące dane:  

PEŁNA NAZWA  

I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY  

                                                                                            Gmina Sadkowice 

                                                                                            Sadkowice 129A,  

                                                                                            96-206 Sadkowice,  

                                                                                            pow. rawski, woj. łódzkie  

 

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:  

„Zakup i dostawa kruszywa dolomitowego dla Gminy Sadkowice”  

 

Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku 

dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.  

b) Na opakowaniu/kopercie ZEWNĘTRZNEJ należy umieścić następujące dane:  

Gmina Sadkowice 

Sadkowice 129A,  

96-206 Sadkowice,  

pow. rawski, woj. łódzkie  

 

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:  

„Zakup i dostawa kruszywa dolomitowego dla Gminy Sadkowice”  

 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM  16.03.2020 r.  do godz. 1015 

 
§ 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
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1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Sadkowice, Sadkowice 129A; 
96-206 Sadkowice, Sekretariat pok. nr 1, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 16.03.2020 r. 
do godziny 10:00. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r. poz. 2188 z późn.zm), osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca. 
 

2. Oferty zostaną otwarte w dniu 16.03.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego: 
Urząd Gminy Sadkowice - sala konferencyjna . Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia 
ofert Zamawiający poda nazwy (firmy)oraz adresy Wykonawców, których oferty zostaną 
otwarte, jak również, ceny ofert, termin wykonania zamówienia i warunki płatności. 

3. 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 i warunków płatności zawartych w ofertach, (art. 86 

ust. 5) 
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w ust. 3 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (art. 24 
ust. 11) 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 
oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad, jak wprowadzanie 
zmian i poprawek, ale z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten 
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 
Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. 
Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 
 

§16. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ raz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

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

3. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Zamawiający przyjmie za poprawną cenę brutto wyrażoną liczbą w „Formularzu ofertowym" 

bez względu na sposób jej obliczenia. 
5. Rozbieżność ceny podanej liczbą, do ceny podanej słownie Zamawiający przyjmie, jako 

oczywistą omyłkę pisarską. 
6. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę z wynagrodzeniem ryczałtowym w 

rozumieniu art. 632 kc. na wykonanie przedmiotu zamówienia (tj.  „Jeżeli strony umówiły się 
o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru 
lub kosztów tych prac.”). 

7. Podana w ofercie ryczałtowa cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej 
SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały we 
wzorze umowy. 
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§17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Do niniejszego zamówienia Zamawiający przyjmie 2 kryteria oceny ofert.  
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: 
Nazwa kryterium i waga kryterium (%) 
1) Cena 60 % = 60 pkt. 

Ocena ofert zostanie dokonana następująco: 
kryterium cena - waga 60 %; 
Kryterium cena: 
Ocena punktowa poszczególnych cen dokonywana będzie według wzoru  
  Cn 

       Wp=    -----  x 100 x 60% 
                   Co 
 Cn - cena najtańszej oferty 
 Co - cena oferty ocenianej 
 Wp - wartość punktowa oferty ocenianej 
 Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 
 

2) kryterium czas dostawy - waga 40% 
3) Czas realizacji dostawy będzie wynikał z „Czasu realizacji dostawy", zapisanego w pkt 3. 

Formularza ofertowego. Ze wszystkich wartości Cd złożonych ofert, Zamawiający przyjmie 
wartość najmniejszą , jako Cminimum. Punktacja za cenę oferty ustalona jest w sposób 
następujący: 
  Cminimum 

  C =  ---------- x 100 punktów * 40% 
   Cd 
 C d - Czas realizacji dostawy badanej oferty (z Formularza ofertowego) 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania czasu realizacji dostawy krótszego niż 2 dni robocze 
i dłuższego niż 5 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia Wykonawcy konieczności 
realizacji dostawy. 
 

2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium. Ocena łączna 
stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. 

3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, która nie podlega odrzuceniu 
oraz uzyska największą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ramach 
ustalonych kryteriów. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub  wynikającymi z 
odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny  w szczególności w zakresie: 
a) oszczędności metody wykonywania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych  na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177)   

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy; 

5. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej 
cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których 
mowa powyżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie 
wymagają wyjaśnienia; 
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2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych,  
 
- zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej. 

 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.  
 
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia. 

 
§18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: (art. 92 ust. 1) 
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; 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

4) unieważnieniu postępowania.- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej 

zamawiającego, (art. 92 ust. 2). 
3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie 

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym, (art. 92 ust. 3). 
4. 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 
wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania 
dokumentów związanych z płatnościami. 

 
§ 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  
 
§ 20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie zmian przewidzianych w art. 144 
ustawy Pzp, a nadto dopuszcza się możliwość dokonania następujących zmian z 
zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia 
określonego w SIWZ oraz Strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.: 
1) Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z 
następujących przesłanek: 
a) zachodzi konieczność zmiany w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy 

i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, 
b) nastąpiła zmiana danych Wykonawcy, np. zmiana adresu, konta bankowego, nr 

REGON, osób kontaktowych, itp.; 
c) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto ulegnie 

zmianie odpowiednio do nowej stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
d) wystąpienie okoliczności siły wyższej np. niekorzystnych warunków atmosferycznych 

niemożliwiających realizację dostawy albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w 
realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy - (projekt umowy stanowi 
załącznik nr 7 do SIWZ) 
 

§ 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia: 
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Wykonawcom, oraz innym podmiotom, którzy mają, lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego 
zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych 
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm..). 
 
ROZDZIAŁ 2.  
DODATKOWE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 
 
§ 22. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
§2 3. Określenie maksymalnej liczby Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę 
ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
§ 24. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy. 
Nie dotyczy. 
 
§ 25. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
§ 26. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 
Nie dotyczy 
. 
§ 27. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wówczas Wykonawcy 
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym 
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo 
powinno: 
1) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, 
2) precyzować zakres umocowania, 
3) wskazywać pełnomocnika, 
4) wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 
5) być podpisane przez każdego z tych Wykonawców. 

2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w 
pkt 1. 

3. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego skład 
oraz wskazać Lidera Konsorcjum. 

4. Oferta, oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez Pełnomocnika Wykonawcy. 
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
6. Wymagane warunki, określone w § 6 ust. 1, ust. 2 i ust. 3. Zamawiający uzna za spełnione 

przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli zostaną 
spełnione, przez co najmniej jednego z tych wykonawców albo przez wspólników łącznie. 

7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy. 
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 

§ 28. Podwykonawstwo 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, 
(art. 36b ust.1). 

3. Zasady dotyczące realizacji zamówienia przy udziale podwykonawcy zawarte są w treści 
projektu umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji. 
 

§ 29. Informacje dodatkowe 
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 
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA SADKOWICE, 96-206 Sadkowice 

129A; 
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sadkowice  jest Pan Tomasz Żaczkiewicz, tel. 

46 815 61 91, email : admin@gminasadkowice.pl; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zakup i Dostawa 
kruszywa dolomitowego dla Gminy Sadkowice”  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 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018r. poz. 1986 z późn.zm.), dalej 
„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO.  

____________________ 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  

Wszystkie załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią jej integralną część. 
 
 
ROZDZIAŁ 3.  
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 

1. Wzór Formularza Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 
2. Wzór oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ). 
3. Wzór oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r., dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do 
SIWZ). 

4. Wzór pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4). 

5. Wzór wykazu dostaw wykonanych/wykonywanych (załącznik nr 5 do SIWZ). 
6. Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ). 
7. Projekt umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 
8. Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (załącznik nr 8 do SIWZ). 
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9. Wzór oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 
2019r. poz.), (załącznik nr 9 do SIWZ). 

10. Wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 10 do SIWZ). 


