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I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego  
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 
 ul. Piekarskiego 3; 22-300 Krasnystaw 
 tel. (82) 576 23 76, fax (82) 576 68 30, 
 NIP 564-00-04-334, REGON 110084530, BDO 000001724 
 www.pgkkrasnystaw.pl; e-mail: pgk.krasnystaw@pro.onet.pl 
 godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku – godz. 700- 1500 

 
II.   Tryb udzielenia zamówienia 

2.1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp” 
w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości poniżej progów 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i aktów 
wykonawczych do niej. 

2.2.  Do udzielenia przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące 
dostaw. 

2.3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego. 

2.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z procedury, o której mowa 
w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp (procedura odwrócona), tj. dokonania oceny ofert 
w pierwszej kolejności, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. Ponadto, jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu 
oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę 
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

2.5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi Załącznikami oraz 
ewentualnymi późniejszymi zmianami (dalej „SIWZ”) stanowią integralną całość. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z treścią SIWZ. Treść 
złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1 Nazwa zamówienia oraz numer referencyjny postępowania nadany przez Zamawiającego:  
„Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki 

 Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie w 2020r.” – znak sprawy: ZP/PN/05/2020 

3.2 Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 
  Główny Kod CPV:  14212200-2 – Kruszywo 

44113700-2 – Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych 
                      60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego 

3.3 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa drogowego dla 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie w 2020r.. 
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a) Zamówienie obejmuje dostawę kruszywa łamanego (frakcja: 0-16,00mm; frakcja: 
0-31,5mm oraz frakcja: 31,5mm – 63,0mm), pochodzenia naturalnego, spełniającego 
wymagania normy PN-EN 13242 lub normy PN-EN 13043 (lub równoważnej), 
przeznaczonego na utwardzenie i remont dróg na terenie miasta Krasnystaw, 
w prognozowanej ilości zgodnej z poniższą tabelą:   

Lp. Frakcja kruszywa Ilość: tony  [t] 

1. 0-16,0 mm 100,0 

2. 0-31,5 mm 1 550,0 

3. 31,5-63 mm 100,0 

RAZEM 1750,0 

 
b) Poprzez sformułowanie „dostawa” należy rozumieć: sprzedaż kruszywa Zamawiającemu, 

jego załadunek, transport oraz rozładunek w miejscu każdorazowo wskazanym przez 
Zamawiającego – znajdującym się na terenie miasta Krasnystaw (może to być teren 
magazynu Zamawiającego zlokalizowany pod adresem: Zakład Oczyszczania i Dróg, 
ul. Piłsudskiego 54, 22-300 Krasnystaw lub dowolne miejsce na terenie miasta Krasnystaw 
do którego prowadzi droga publiczna lub wewnętrzna ). 
Dostawa obejmuje również ważenie kruszywa przy wykonywanym załadunku, z której to 
czynności będzie sporządzony stosowny dokument (np. dokument WZ) przekazywany 
każdorazowo Zamawiającemu. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania weryfikacji tonażu dostarczonego 
kruszywa poprzez wyrywkową kontrolę wagi transportu w wybranym przez siebie 
miejscu.  

3.4 Dostarczane w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia kruszywo musi: 
a) odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane, dotyczącym kruszyw 
budowlanych;  

b) posiadać odpowiedni atest/świadectwo jakości/aprobatę techniczną/ deklarację zgodności  
potwierdzającą spełnianie stosownej normy. Do przedłożenia przedmiotowego dokumentu 
zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona; 

c) być jednorodne, koloru siwego, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek materiałów 
niepożądanych takich jak: odpady: metalowe, plastikowe, drewniane, szklane; popioły; 
azbest; gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych 
zanieczyszczeń Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy; 

d) Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy i wapienia.   

3.5 Warunki realizacji: 
a) dostawy realizowane będą sukcesywnie w zależności od bieżących potrzeb 

Zamawiającego – w ilości zgodnej z zamówieniem złożonym telefonicznie, faksem lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej; 

b) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do miejsca wskazanego 
przez Zamawiającego (w zależności od potrzeb: może to być teren magazynu 
Zamawiającego zlokalizowany pod adresem: Zakład Oczyszczania i Dróg, 
ul. Piłsudskiego 54, 22-300 Krasnystaw lub dowolne miejsce na terenie miasta 
Krasnystaw do którego prowadzi droga publiczna lub wewnętrzna), w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni robocze (licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego), 
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w godzinach od 700 do 1500. Za dni robocze nie uznaje się dni ustawowo wolnych od 
pracy oraz sobót. W uzasadnionych przypadkach odbiór kruszywa może odbyć się po 
godzinach pracy przedsiębiorstwa – w takim przypadku Wykonawca musi uzyskać 
stosowną zgodę i potwierdzenie odbioru przez upoważnionego Pracownika PGK Sp. 
z o.o. w Krasnymstawie. 

c) kruszywo dostarczane będzie na ryzyko Wykonawcy transportem gwarantującym 
zachowanie jego należytej jakości; 

d) do każdej partii dostarczonego kruszywa Wykonawca dołączy dokumenty wagowe (np. 
dokumenty WZ) wystawione przez kopalnię, z której jest dostarczane przedmiotowe 
kruszywo, określające rodzaj i ilość dostarczonego kruszywa, datę i nr rejestracyjny 
samochodu odbierającego oraz odbiorcę. Brak dostarczenia ww. dokumentu daje 
Zamawiającemu prawo odmowy odbioru dostarczonej partii kruszywa; 

e) podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie dokument wagowy (np. 
dokument WZ) potwierdzony przez upoważnionego Pracownika PGK Sp. z o.o. 
w Krasnymstawie; 

f) płatności należności z  tytułu dostawy kruszywa dokonywane będą przez Zamawiającego 
w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy wskazany na prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę fakturze oraz w terminie zgodnym ze złożoną ofertą 
Wykonawcy. 

3.6 W przypadku wystąpienia wątpliwości Zamawiającego, co do jakości dostarczonego 
kruszywa, Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania (w obecności Przedstawiciela 
Wykonawcy) próby z dostarczonej partii kruszywa i skierowania jej na badania kontrolne, 
celem potwierdzenia zgodności dostarczonego kruszywa z wymaganiami stosownych 
norm. Koszt badań pokryje: Zamawiający – w przypadku gdy kruszywo spełnia 
wymagania zakładanej normy. Wykonawca – jeśli kruszywo nie spełnia warunków 
stawianych przez normę. 

3.7 Zamawiający zastrzega, że w przypadku dostawy kruszywa niespełniającego warunków       
określonych w SIWZ lub niezgodnego z ofertą Wykonawcy lub w ilości 
nieodpowiadającej zamówieniu - Zamawiający może odmówić odebrania całości 
przedmiotu dostawy lub jej części. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których 
mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany będzie do: 
a) niezwłocznego usunięcia na własny koszt wadliwego kruszywa, nie później niż 

w terminie 2 dni roboczych - licząc od daty zgłoszenia odmowy. Za dni robocze nie 
uznaje się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.  Jeżeli Wykonawca nie usunie 
wadliwego kruszywa w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć ww. 
kruszywo we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt 
Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kwotę 
odpowiadającą kosztom poniesionym przez Zamawiającego.  

b) dostawy kruszywa zgodnego z wymaganiami Zamawiającego, na koszt i staraniem 
Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze – licząc od daty zgłoszenia 
odmowy. Za dni robocze nie uznaje się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. 

3.8 Zamawiający zastrzega, że podana w pkt. 3.3. lit. a) niniejszej SIWZ ilość kruszywa jest 
wielkością oszacowaną z należytą starannością, jednakże dane te mają charakter 
orientacyjny, służący do obliczenia ceny oferty oraz porównania ofert i nie mogą być 
podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rozliczenie zobowiązań 
wynikających z tytułu dostawy kruszywa odbywać się będzie według cen jednostkowych 
określonych w ofercie wybranego Wykonawcy i rzeczywistej ilości kruszywa zakupionej 
przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.  
Zamawiający informuje, że w okresie obowiązywania umowy zakupi minimum 70% 
łącznej ilości kruszywa określonej w pkt. 3.3 lit. a) SIWZ. 
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3.9 W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania 
z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp: 
1) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł skorzystać 

w ramach realizacji umowy; 
2) w przypadku nieskorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia z tego tytułu; 
3) realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 30% ilości 

kruszywa, przewidzianego w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego, 
określonego w pkt. 3.3 lit. a ) SIWZ; 

4) prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach: 
a) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystana 

zostanie pierwotna ilość kruszywa przewidziana dla zamówienia podstawowego, 
w okresie nieprzekraczającym terminu, na który została zawarta umowa; 

b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie 
podstawowe; 

c) cena jednostkowa kruszywa zamawianego w ramach prawa opcji będzie identyczna 
jak dla kruszywa zamawianego w ramach zamówienia podstawowego, określona  
w formularzu oferty złożonym przez Wykonawcę; 

d) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego 
oświadczenia woli o skorzystania z prawa opcji – nie wymaga zawarcia aneksu. 

3.10 Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez 
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy 
Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, 
a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

 Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszczone są 
oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od 
wskazanych w opisie). 

 Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku składania przez Wykonawcę propozycji 
rozwiązań równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane 
dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

3.11 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3.12 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3.13 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego 

systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.  
3.14 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

i 7 ustawy Pzp.  
3.15 Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w trybie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. 
3.16 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet zamówienia publicznego. 
3.17 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów działu w niniejszym postepowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 
3.18 Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia określonych 

w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 
3.19 Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp. 
3.20 Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a 

ustawy Pzp. 
3.21 Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych. 
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IV. Termin wykonania zamówienia. 

4.1 Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020r. 
4.2 Dostawy realizowane będą sukcesywnie w zależności od bieżących potrzeb 

Zamawiającego.  
 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 a) spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

b)   nie podlegają wykluczeniu z postepowania w okolicznościach, o których mowa w art. 
24 ust. 1  pkt. 12 -23 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust.5 pkt 1, 4 ustawy Pzp. 

5.2 Warunki udziału w postępowaniu: 
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                    

w postępowaniu dotyczące: 
 a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
 Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. 

 b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
   Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. 
 c) zdolności technicznej lub zawodowej; 

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. 
 Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów 

złożonych przez Wykonawców - zgodnie z formułą „zero-jedynkową”, tj. „spełnia - nie 
spełnia”. 

5.3 Podstawy wykluczenia: 
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp 
oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1,4 ustawy Pzp. 

 Uwaga: 
 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 

lub ust. 5, 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 przedstawione dowody za wystarczające. 

 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego.  
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5.4. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

c) Pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub 
Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów 
potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w  formie 
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

d) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

e) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
Wykonawców, wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
oraz braku podstaw wykluczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców. 
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.  

f) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
(o którym mowa w pkt. 6.3 niniejszej SIWZ) o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 3 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców.     

g) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  
 

5.5. Informacje dotyczące podwykonawstwa: 
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 

zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, 
w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać dodatkowo w ofercie 
(Formularz Oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ), które części zamówienia Wykonawca 
zamierza powierzyć do wykonania Podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome - podania  
nazw (firm) Podwykonawców. 

b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 
mowa w pkt. 6.1 SIWZ (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

c) Zlecenie przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za wykonanie całości zamówienia. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z  oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

e) Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać: 
1) obowiązek przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian,  

2) zasady zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez 
niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom, 

3) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconych prac. 
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VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
wykluczenia 

6.1 Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp do oferty Wykonawca dołącza:  
 a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, 

że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału                         
w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o 
zamówieniu i w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.  
 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt.6.1 lit a) niniejszej SIWZ, składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te muszą 
potwierdzać 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. 

6.2 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
a) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego: Zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do 
kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym 
normom lub specyfikacjom technicznym. 

b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                      
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru                    
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie  art. 24  
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

6.3  Ponadto, w terminie 3 dni od zamieszczenia (przez Zamawiającego) na stronie 
internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) Wykonawca, bez 
wezwania ze strony Zamawiającego, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do 
SIWZ. 

 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 
każdy z Wykonawców. Wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.3 SIWZ, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,  
a) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2 lit. b) SIWZ, składa dokument lub 

dokumenty wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości.  
Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) Jeżeli, w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 
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6.4 lit a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 
przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.5. Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
6.6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 19 grudnia 2019r. zmieniające Rozporządzenie 
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1993), zwanego dalej 
„rozporządzeniem”, zgodnie z którym w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych, prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny 
zamawiający, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych, wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia 
do dnia 31 grudnia 2019 r., w których, zgodnie z wyborem zamawiającego, nie została 
dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa  
w ww. rozporządzeniu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, stosuje się 
przepisy rozporządzenia zmienianego, tj. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126), zwanego dalej 
„Rozporządzeniem”, w brzmieniu nadanym ww. rozporządzeniem, z tym ,że: 

 a)  dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składane są  
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

 b)  poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii 
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, 
własnoręcznym podpisem.  

6.7 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

6.8 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzane w języku 
obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6.9 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy 
złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

6.10 Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
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6.11 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu 
lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami 

7.1 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać - pisemnie, za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
– Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, 
ustanowionych poniżej (e-mail: pgk.krasnystaw@pro.onet.pl). 

7.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych 
informacji (pomimo takiego żądania), Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do 
Wykonawcy.  

7.3 Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, składa się pod 
rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem. 

7.4 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
 Jacek Bojarski (w zakresie merytorycznym), 
 Justyna Pacan (w sprawach procedury przetargowej). 

7.5 Pytania należy kierować na adres: 
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 
 ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw 
 tel. (82) 576 -23-76, Fax: (82) 576-68-30, 
 e-mail: pgk.krasnystaw@pro.onet.pl 

7.6 Zamawiający zastrzega, że nie udziela się ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień 
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających 
zachowania pisemności postępowania. 

7.7 Wyjaśnienie treści SIWZ: 
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest zobowiązany udzielić 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. 

b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 7.7 lit a), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

c) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
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Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

d) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ bez ujawnienia źródeł zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na 
stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 

e) Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający będzie 
zamieszczał na stronie, na której udostępniona jest SIWZ, znajdującej się pod adresem: 
www.pgkkrasnystaw.pl. 

f)   Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców  w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

7.8 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej, o której mowa w pkt. 7.7 lit. e). 

7.9 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Informację o przedłużeniu terminu składania 
ofert Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.  

7.10 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielanych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego.  

 
 
VIII.   Wymagania dotyczące wadium 

8.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
 

 IX. Termin związania ofertą 

9.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.3 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 tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

9.4 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania z ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 
 
 

X. Opis sposobu przygotowania ofert 

10.1 Wymagania ogólne 
a) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 
b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w przedmiotowym postępowaniu 
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przetargowym. 
c) Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, uwzględniając wszystkie jego zapisy. Treść 
oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

d) Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona 
w języku polskim. 

e) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane, 
spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty. 

f)    Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym. Jeżeli ofertę podpisze osoba nie figurująca w rejestrze lub ewidencji, to 
do oferty winno zostać dołączone pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

g) Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone 
podpisem osoby lub osób upoważnionych. 

h) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

10.2 Zawartość oferty 
a) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ; 
b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału                         
w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ. 

c) Pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub 
Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów 
potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie 
oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii. 
 

10.3 Informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
               zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

a)    Jeśli oferta zawiera dokumenty, co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być 
ujawnione, wówczas oferta powinna być sporządzona w taki sposób, by Zamawiający 
mógł udostępnić tylko te, które mogą być ujawnione, z wyjątkiem określonych w art. 8 
ust. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

b)   Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie 
budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 poz.419 ze zm.).  

c) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż 
nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 
Uwaga: Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do 
wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

d) Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
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1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.)”. 
Zamawiający zaleca, aby te dokumenty były trwale, oddzielnie spięte; 

e) Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach 
i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że 
stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do 
złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.  

 
10.4 Opakowanie oferty 

a)   Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym 
opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty 
przed upływem terminu otwarcia ofert. 

b)   Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie oznaczonej 
nazwą i adresem Wykonawcy i Zamawiającego oraz opisaną w następujący sposób: 
 

 
 
   ..........................................                                                                                  
   Nazwa i adres Wykonawcy                                                                                 
                                                                                                 Przedsiębiorstwo Gospodarki                     
                                                                                                 Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie   
                                                                                                 ul. Piekarskiego 3 

                                                  22-300 Krasnystaw     
                                                                                                                              
 

OFERTA: 
 

 Przetarg nieograniczony pn. „Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego dla Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie w 2020r.”  – znak sprawy: ZP/PN/05/2020 

 
nie otwierać przed 26.03.2020r. godz. 10:15 

 
c)   Zamawiający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 

z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek 
z wymaganych informacji. 

d) W przypadku złożenia oferty wspólnej, podmioty występujące wspólnie winny być 
określone na formularzu oferty (Formularz Oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz na 
kopercie, w której umieszczona jest oferta. 

e) Zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać 
złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert. Oświadczenia o 
wprowadzonych zmianach lub wycofaniu ofert 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 wyrazami „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. Do pisma o zmianie lub wycofaniu oferty musi być załączony 
dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania 
Wykonawcy. 

f)  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  
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XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

11.1 Miejsce i termin składania ofert: 
 a) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pod adresem:  
   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.,                  
   ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw, pokój nr 6 - sekretariat (I piętro). 
 b) Termin składania ofert: oferty muszą być złożone w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 26.03.2020r., do godz. 1000. 
 c) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 
kurierską. 

 d) W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający postąpi zgodnie z art. 84 ust.2. 
ustawy Pzp. 

11.2 Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 a) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pod adresem:  
   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.,                  
   ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw, pokój nr 9 (II piętro). 
 b) Termin otwarcia ofert: w dniu 26.03.2020r., o godz. 1015. 

 c)  Otwarcie ofert jest jawne. 
 d) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający pod kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 e) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust 4 

ustawy Pzp. 
11.3 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.pgkkrasnystaw.pl informacje, o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp. 
11.4 W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
11.5 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian treści oferty – 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11.6 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją 
okoliczności przewidziane art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

12.1 Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia. 

12.2 Ceny zawarte w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) muszą być: podane w PLN  
i powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0.5 
grosza pomija się, a końcówki 0.5 grosza i wyższe zaokrągla do 1 grosza) w rozumieniu 
ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019r., 
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poz. 178) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o denominacji złotego (Dz. U. nr 84, poz. 386 z 
późn. zm.). 

12.3 Cena podana w ofercie jest ceną kompletną, jednoznaczną i powinna obejmować łączną 
wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w niniejszej 
SIWZ.  

12.4 Ceny jednostkowe poszczególnych frakcji kruszywa wskazane w ofercie Wykonawcy 
stanowić będą podstawę do rozliczeń w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu dostawy kruszywa odbywać 
się będzie według cen jednostkowych określonych w ofercie wybranego Wykonawcy 
i rzeczywistej ilości kruszywa zakupionej przez Zamawiającego w okresie obowiązywania 
umowy. 

12.5 Zgodnie z art. 91 ust. 3a jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (w Formularzu Oferty – Załącznik 
nr 1 do SIWZ), 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.  

 
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz          
 z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i wagami: 

L.P. OPIS KRYTERIÓW OCENY SYMBOL 
WARTOŚĆ 

PUNKTOWA 
WAGI w % 

1. CENA OFERTY C 60 
2. TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY T 40 

RAZEM 100  
 
13.1. Kryterium cena oferty (C) 
 
Ocena ofert w zakresie kryterium „ceny oferty” zostanie dokonana wg następującej zasady: 

a)   Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium Cena 
Oferty (C) : 60 pkt; 

b)   Do oceny kryterium „cena oferty” będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto 
zaoferowana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), czyli 
zawierająca należny podatek od towarów i usług (VAT). Oferta wypełniająca w 
najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość 
punktów, czyli 60 pkt. 

c)   Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania zawarte w SIWZ przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do 
obliczania punktowego: 
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najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu (w PLN) 

C = ------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 60 pkt 
cena oferowana brutto oferty badanej (w PLN) 

 
d) Uzyskane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
 
 
13.2. Kryterium termin płatności  faktury (T) 
Ocena ofert w zakresie kryterium termin płatności faktury (T)  zostanie dokonana wg następującej 
zasady: 

a) Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium termin 
płatności faktury (T) : 40 pkt; 

b) Do oceny kryterium „termin płatności faktury” będzie brany pod uwagę termin 
płatności faktury (wyrażony w dniach) zaoferowany przez Wykonawcę w Formularzu 
Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). 

c) Maksymalny termin płatności faktury wynosi 30 dni a minimalny 14 dni licząc od dnia 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

d) Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma 
maksymalną ilość punktów, czyli 40 pkt. 

e) W zależności od terminu płatności faktury zaoferowanego przez Wykonawcę - Oferta 
Wykonawcy w kryterium „termin płatności faktury” otrzyma następującą ilość punktów: 

   
Termin płatności faktury 

zaoferowany przez Wykonawcę  
Ilość punktów jaka zostanie przyznana ofercie 

w kryterium „termin płatności faktury” 
14 dni 0,00pkt 
21 dni 20,00pkt 
30 dni 40,00pkt 

 
Uwaga:  

 W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty żadnego terminu 
płatności faktury przyjmuje się, że wynosi on 14 dni, a ofercie przyznaje się 0 pkt. 

 W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu płatności faktury poniżej 14 dni 
lub powyżej 30 dni – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 
pkt.2 ustawy Pzp. 

 
13.3. Sposób oceny ofert z porównania otrzymanych wyników 

a) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższy bilans punktów  
 z poszczególnych kryteriów oceny ofert, wg następującego wzoru:  

P = C+T 
  gdzie: 
  P – łączna suma punktów 

  C – liczba punktów przyznana w kryterium: cena  

  T – liczba punktów przyznana w kryterium: termin płatności faktury 

b) Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
c) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
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ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

d) Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi wszystkich Wykonawców  
o wyniku postępowania i przekaże informacje zgodnie z art. 92 ustawy Pzp. 

e) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą.  

 
 
XIV. Formalności, jakich należy dopełnić przed podpisaniem umowy  

14.1. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia 
publicznego zgodnie z art. 94 ust 1 i 2 ustawy Pzp. 

14.2 Umowa zostanie zawarta zgodnie z zapisami zawartym we wzorze umowy (Załącznik nr 4 
do SIWZ) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający 
dopuszcza możliwość podpisania umowy droga korespondencyjną. 

14.3 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile takie umocowanie 
nie będzie wynikało z dokumentów załączonych do oferty.  

14.4 Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu - umowę regulującą 
współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta 
tych Wykonawców zostanie wybrana.  

14.5 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w Umowie, stosownie do treści art. 144 ust.1 
pkt 2-6 ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych we wzorze umowy – Załącznik nr 4 
do SIWZ. 

 
 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 
 zamówienia publicznego 
 

15.1  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
 
XVI.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia  
 

16.1 W toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby 
Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w przypadkach oraz w sposób 
i w terminach określonych w ustawie Pzp.  

16.2 Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują Wykonawcom, 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. 

16.3 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt 5. 
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XVII.   Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 
 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) - 
zwanego w dalszej części „RODO” informujemy, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie, ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw, NIP 
564-00-04-334, REGON 110084530, tel.: (82) 576-23-76. 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem 
Ochrony Danych, którego funkcję w PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie pełni Pani 
Aleksandra Jarocka, kontakt: adres e-mail: aleksandra.jarocka@cbi24.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – znak sprawy: 
ZP/PN/05/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym w na 
podstawie odpowiednich przepisów prawa zostanie udostępniona dokumentacja ww. 
postępowania. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia ww. postępowania 
o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami o archiwizacji.  

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją 
niepodania określonych danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału 
w przedmiotowym postępowaniu.  

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
stosownie 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 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 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 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku 
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które 
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, 
że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.   

 
 



„Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
 Sp. z o.o. w Krasnymstawie w 2020r.” 
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XVIII.  Załączniki do SIWZ 
    
1. Załącznik nr 1  –      Formularz Oferty 
2. Załącznik nr 2  –  Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczący spełniania warunków 
                                            udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia; 
3. Załącznik nr 3  –    Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

                                  samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23;  
4. Załącznik nr 4  –     Wzór umowy; 
 
 
 
 
 

 
 


