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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie 

Adres: ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów, województwo: mazowieckie 

NIP: 566-16-43-631, REGON: 130355722 

strona internetowa: www.pukciechanow.pl  

e-mail: puk@pukciechanow.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i 

nast. ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z 

późn. zm. ) zwanej dalej „ustawą”. 

2.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

2.3.  W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 

dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem z przeznaczeniem do 

zimowego utrzymania dróg  do sporządzenia mieszanki piaskowo-solnej i wytworzenia  solanki.  

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Sól drogowa z antyzbrylaczem luzem. 

Planowana ilość – do 700 ton. 

 

Dostarczona sól drogowa musi spełniać następujące parametry: 

- posiadać parametry chemiczne wg normy PN-86/C-84081/02, 

a) skład chemiczny 

- chlorek sodu NaCl – min. 95% 

- elementy nierozpuszczone w wodzie – max.5% 

- antyzbrylacz K4Fe(CN)6 – min. 20 mg/kg 

b) postać – produkt krystaliczny, sypki 

c) barwa – biała, biało-szara 

- posiadać opinię techniczną odpowiedniej instytucji badawczej w zakresie możliwości stosowania 

do posypywania nawierzchni drogowych oraz wytwarzania solanki w zimowym utrzymaniu dróg 

oraz, że podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, oferowany produkt nie wpływa 

negatywnie na zdrowie i środowisko. 

 

 

Dostawy będą następowały sukcesywnie według potrzeb do  siedziby   zamawiającego.  

Dostawa przedmiotu umowy nastąpi po uprzednim pisemnym zamówieniu w terminie max. 7dni od 

daty jego złożenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostaw. 

      Dostawa odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Koszty związane z transportem na miejsce ponosi Wykonawca. 

Ilości przyjęte są szacunkowe i uzależnione od warunków pogodowych. zamawiający zastrzega 

sobie prawo zmniejszenia zamówienia w trakcie realizacji umowy. w takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci 

za wszystkie spełnione świadczenia. 

Wykonawca zobowiązany będzie, na wezwanie zamawiającego, do dostarczenia  

http://www.pukciechanow.pl/
mailto:puk@pukciechanow.pl
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w czasie nie dłuższym niż wskazanym w formularzy oferty, licząc od dnia otrzymania (e-mail) 

zamówienia na dostawę. Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia zamawiającego o 

przygotowaniu dostawy (e-mail) z 1-dniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy. 

 

3.3 Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 

Publicznych:  

 

Kod CPV  

34.92.71.00-2 –  sól drogowa;  

60.10.00.00-9 – usługi w zakresie transportu drogowego 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Planowany termin wykonania zamówienia: do 31.03.2021r.  

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH ORAZ 

ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH 

5.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

5.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5.3 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt. 7 ustawy Pzp 

5.4 Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę 

5.5 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

6.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

6.1.1 Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 5 Ustawy PZP. 

6.1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z 

odrębnych przepisów, 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

6.2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 

6.2.1. W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania wykonawca zobowiązany jest do wykazania, 

że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 Ustawy. 

6.2.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1) w zakresie warunku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o 

ile to wynika z odrębnych przepisów  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.  
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2) w zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.  

3) w zakresie warunku posiadania zdolności technicznej  

Niniejszy warunek zostanie za uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

 a)  Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,          

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, zamówienie/a 

odpowiadające swoim przedmiotem dostawom będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn. 

wykonał: - minimum jedno zamówienie (umowa) na dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem do 

zimowego utrzymania dróg  w ilości co najmniej  500 Mg. (nie dopuszcza się sumowania zamówień na 

dostawę soli (umów) celem uzyskania wymaganej wielkości dostawy). 

4) w zakresie warunku posiadania zdolności zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków. 

6.3. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 i 25 Ustawy, zgodnie 

z art. 25a Ustawy, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą aktualnego na dzień 

składania ofert, oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ. 

6.4. Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw do wykluczenia oraz 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany 

jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.3 SIWZ ze wskazaniem w nim 

informacji o tych podmiotach. 

6.5. Oświadczenia składane przez wykonawcę, składane są w oryginale. Za oryginał oświadczenia, o 

którym mowa w pkt. 6.3 SIWZ, uważa się oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane 

własnoręcznym podpisem. 

6.7. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, w postępowaniu może najpierw dokonać 

oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.8.Ocena spełniania przez wykonawców ww. warunków dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie 

spełnia na podstawie treści złożonych dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VII SIWZ. 

 

 

6.9 Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa 1.ustawy  Pzp  najpierw dokona oceny ofert, 

a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu.  
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VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW  DO WYKLUCZENIA 

 

7.1.Oferta musi zawierać: 

1. Formularz ofertowy wg załączonego do specyfikacji wzoru (załącznik  nr 1). 

2. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie 

podlega wykluczeniu, przygotowane zgodnie z pkt. 6 SIWZ  (załącznik  nr 2 i nr 4) do SIWZ). 

3. Jeśli dotyczy to zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 7.9. SIWZ.  

4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku Pełnomocnika (jeśli dotyczy).  

5. Zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające możliwość 

stosowania oferowanego produktu do posypywania nawierzchni drogowych oraz wytwarzania solanki w 

zimowym utrzymaniu dróg oraz, że podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, oferowany 

produkt nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko (np. opinia IBDiM, atest higieniczny). 

7.2. Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej co wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oraz, w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej dowody potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 5 do SIWZ. 

7.3. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa: 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt. 6 SIWZ, 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że: 

1. spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

2. nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust.1 i 5 ustawy. 

7.4.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziałów w postępowaniu wykonawca, którego oferta 

została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: 

a) Wykaz dostaw wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, w zakresie wymaganym w 

Rozdziale IV ust 1 pkt 1.2.1 SIWZ (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ). 

 

7.5.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca, którego oferta 

została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów               i 

oświadczeń: 
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1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych dokumentem 

wystarczającym do potwierdzenia tego warunku jest oświadczenie wykonawcy złożone wraz z ofertą. 

2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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. 

3.  Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca 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. 

4. W terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 

5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, 

w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dowody potwierdzające, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

  

7.6.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

zamawiającego, wykonawca wraz z ofertą złoży zaświadczenia niezależnego podmiotu 

uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające możliwość stosowania oferowanego produktu 

do posypywania nawierzchni drogowych oraz wytwarzania solanki w zimowym utrzymaniu dróg 

oraz, że podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, oferowany produkt nie wpływa 

negatywnie na zdrowie i środowisko (np. opinia IBDiM, atest higieniczny). 

 

 

7.7 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w rozdz. VII SIWZ, jeżeli: 

1.   Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VII 

SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 570) W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 
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      Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru 

Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 

Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 398) oraz wydruków z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz.2168), 

2.   Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozdz. XI SIWZ, które 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty 

przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 

aktualne. 

7.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.7.5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

1.  Dokumenty, o których mowa w ust. 7.5.1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert., a dokumenty o których mowa w ust. 7.5.2 i 7.5.3 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

2. 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 ust. 3, 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. 

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

4. Składane dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

5. 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. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, innych niż oświadczenia, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

8.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W 

razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
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9. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 ust. 1 Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

10. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego 

Rozdziału, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym 

opisu kolumn i wierszy. 

11 Każda poprawka w treści dokumentów, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez 

Wykonawcę. 

12. Podpisanie dokumentów i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno być dokonane w 

sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z 

imienną pieczęcią osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię). 

 

7.8. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

1.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym 

konsorcjum/spółka cywilna): 

a) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w 

postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

 

b) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych  

przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty.  

 Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

2.  Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zamówienia. 

3. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w 

Kodeksie cywilnym, 

4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w 

Rozdz. 7 punkt 7.1.2 i 11.5 podpunkt 1,2,3,4), muszą być złożone przez każdy podmiot, natomiast 

dokumenty wskazane w Rozdz. 7.4 punkt a), powinny być spełnione przynajmniej przez jednego 

Wykonawcę.   

7. 9. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

 

1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

 

    Wykonawca w takiej sytuacji 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 załącznik nr 6 do SIWZ. 
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2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, do realizacji których 

te zdolności są wymagane. 

 

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. VII punkt 

7.2 

 

 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 USTAWY PZP. 

8.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wypełnienia przez 

niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23, ust.5 pkt 1,2,4 ustawy Pzp, tj.: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1463 i 1600), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 7.1.2; 

4)  Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5)  Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7)  Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 
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8)  Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 

w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9)  Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 734 i 933); 

11)  Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 

12)  Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 

1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

a także w przypadku wystąpienia następujących przesłanek opisanych w przepisie art. 24 ust. 5 

pkt 1), 2), 4) ustawy Pzp: 

13) W stosunku do Wykonawcy 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. poz. 1508) 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 2017 r. poz. 

2344); 

14)  Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – jeżeli nie upłynęły 3 lata od 

dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 

15) Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia. 

8.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 8.1.2  i 8.1.3 oraz 8.1.5 -8.1.9  

lub 8.1.13 – 8.1.15 SIWZ, 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. Zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
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orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz 

nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

8.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 

podstawie ust 8.2. 

8.4. W przypadkach, o których mowa w pkt. 7.1.8. SIWZ przed wykluczeniem wykonawcy, 

Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 

przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 

wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

8.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

8.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

8.7. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku podmioty te 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem 

tylko jednego konsorcjum.  

2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia 

umowy.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z 

ofertą oryginału pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia.  

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o 

których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.1 oraz pkt 2.1. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o  których 

mowa w  Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.1 oraz pkt 2.1-2.3  składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

 

6. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostanie wybrana, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zażądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

 

 

 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 
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8.1. Sposób porozumiewania się stron 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania  oraz informacje dotyczące postępowania 

Zamawiający i Wykonawca przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2188) za pośrednictwem 

posłańca na adres: Przedsiębiorstwo Usług komunalnych Sp.  z o. o  w Ciechanowie ul. Gostkowska 

83, 06-400 Ciechanów, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres: 

przetragi@pukciechanow.pl   z zastrzeżeniem postanowień pkt..6 .  

2. Zamawiający wymaga aby wszelkie oświadczenia oraz dokumenty w postępowaniu były kierowane 

wyłącznie na adres podany w SIWZ i opatrzone zostały numerem sprawy.  

3. W przypadku zawiadomień lub informacji przekazywanych przez Zamawiającego za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej wykonawca niezwłocznie , jednak nie później niż następnego dnia 

roboczego, potwierdzi fakt ich otrzymania na ww. adres e-mail.  

4. W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez 

zamawiającego zawiadomień lub informacji, o których mowa powyżej Zamawiający uzna, że dotarły one 

do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania oraz były czytelne   

5. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z 

zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami - niż wskazanymi 

w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na inne formy 

kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

6. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty  wraz z załącznikami , , w tym oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu określonych przez Zamawiającego, pełnomocnictwa oraz dla uzupełnień wszystkich 

dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

 

8. 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami są:  

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Grzegorz Brozdowski, 

- w sprawach związanych z SIWZ: Marta Gogolewska.  

8. 3. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.  

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zorganizowania zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 

ustawy z wykonawcami.  

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed 

upływem terminu składania ofert. Pod warunkiem, że wniosek wpłynie do zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 3.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpatrywania.  

5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępni na stronie internetowej 

zamawiającego.  

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 

bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni na stronie internetowej zamawiającego.  

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy 

przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.  

mailto:przetragi@pukciechanow.pl
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8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.  

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez  30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.2 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. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

10.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.2 Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

10.3 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z 

innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

10.4 Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to 

musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania oferty. 

Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona 

notarialnie). 

10.5 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający 

się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem 

na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 

polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

10.6 Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę, przy czym oferta musi zostać złożona w oryginale. 

10.7 Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana 

przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, 

przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie itp. powinny być parafowane przez wykonawcę. 

10.8 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  

W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

10.9 Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów przygotowanych przez zamawiającego. 

Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach  

z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez zamawiającego w 

przygotowanych wzorach. 

10.10 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone 

klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z 

dnia 6 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 ze 

zm.)”  i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z art.11 ust.4 

wymienionej ustawy przez tajemnicę przedsiębiorstwa 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. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa 

musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak pisemnego 

uzasadnienia będzie upoważniało zamawiającego do udostępnienia tych informacji. 

10.11 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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10.12 Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

10.13 Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

a) wypełniony formularz ofertowy, 

b) oświadczenie na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp ( załącznik nr 2 i 4 do SIWZ) 

c) zaświadczenia o których mowa w dziale VII pkt.13 (np. opinia IBDiM, atest higieniczny), 

d) inne dokumenty zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ (np. pełnomocnictwo). 

e) Zestawienie wymogów składu chemicznego soli drogowej  oferowanej przez Wykonawcę 

(załącznik nr 7 do SIWZ) 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

11.1. Ofertę należy złożyć  w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego  

w Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie  ul. Gostkowska 83,  

06-400 Ciechanów,  sekretariat pok. nr 2, w terminie do dnia 06.10.2020 r. do godziny 11:00 

11. 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu 

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

                       

Nazwa i adres wykonawcy (pieczęć) 

Adres do korespondencji 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie 

ul. Gostkowska 83 

06-400 Ciechanów 

 

OFERTA NA „DOSTAWĘ  DO 700 TON SOLI DROGOWEJ Z 

ANTYZBRYLACZEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG ” 

 

            NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM.   06.10.2020 r.   godz.11:00      

 

11.3 Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 

wykonawcy. 

11. 4 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 opakowaniu/kopercie odpowiednio oznakowanej napisem 

„ZMIANA”. Opakowania/koperty oznaczone „ZMIANA”, po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i dołączone do oferty. 

11.5 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i 

poprawek z napisem na opakowaniu/kopercie „WYCOFANIE”. Opakowania/koperty oznakowane 

w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 

wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na opakowaniu/kopercie wycofywanej 

oferty. Opakowania/koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 

11.1 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Gostkowskiej 83 pok. nr 6,  

w dniu 06.10.2020 r. o godzinie 11:15. 

12.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
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12.3 Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

12.4 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

12.5 W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy 

informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca przedstawi cenę oferty w sposób określony w formularzu ofertowym. 

1. Podana cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową 

 i terminową realizacją zamówienia. 

2. Obowiązującą walutą jest PLN. 

3. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

4. Jeżeli cena oferty będzie wydawała się zamawiającemu jako rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i będzie budziła wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z 

odrębnych przepisów, w szczególności gdy będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub 

średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.  

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Lp. Nazwa kryterium Opis Waga – udział 

w ocenie 

1. Cena oferty Cena oferty w PLN (z podatkiem VAT) za 

realizację przedmiotu zamówienia 
60% 

2. Czas realizacji 

dostawy 

Czas realizacji  dostawy od momentu 

przyjęcia zlecenia   
40% 

 

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (oferta z największą liczbą punktów). 

3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. 

4. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po 

przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg 

następującej zasady: 

 

Wyliczenie punktów w kryterium „Cena oferty”: 

Liczba punktów = Cena brutto najtańszej oferty podlegającej ocenie / Cena brutto badanej oferty 

podlegającej ocenie x 60% x 100 

 

Wyliczenie punktów w kryterium „Czas realizacji od momentu przyjęci zlecenia”: 

       

      Maksymalny termin dostawy od momentu zgłoszenia to 6 dni. 

      7 dni  roboczych  -   0 pkt 
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      6 dni roboczych -   10 pkt 

      5 dni roboczych -   20 pkt 

      4 dni robocze     -   30 pkt 

      3 dni robocze    -    40 pkt 

 

5. Suma punktów przyznanych ofercie będzie sumą otrzymanych przez ofertę punktów  

w ramach kryteriów. 

 

XV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki udziału 

postępowaniu, będzie poprawna pod względem merytorycznym i formalnym oraz będzie 

przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów ustalonych przez zamawiającego.  

2. O odrzuceniu oferty/ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi 

niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje  

o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej ZDP oraz w swojej siedzibie na 

tablicy ogłoszeń. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wynikającym z art.94 

ustawy Pzp. 

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. W porozumieniu z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

zamawiający wyznaczy datę i miejsce podpisania umowy. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania zamawiającemu informacji dotyczących osób 

podpisujących umowę. 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XIX. PRZESŁANKI ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY 

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących okolicznościach: zmiana 

wynagrodzenia wykonawcy w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach 

podatkowych, w tym zmiany podatku VAT. 

 

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zamawiający przygotował wzór umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

  

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
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1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  

w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z działem VI ustawy Pzp. 

3. Wobec opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty 

odwołującego - można wnieść odwołanie do Prezesa Izby, przesyłając kopię odwołania 

zamawiającemu. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art.182 ustawy Pzp. 

7. Ponadto wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 

na podstawie art. 181 ust.3 ustawy Pzp. 

 

XXII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

12.1 Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu, 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty, 

3) nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że pomimo wezwania 

wykonawców którzy złożyli oferty o takiej samej cenie, zostały złożone oferty dodatkowe 

również o takiej samej cenie, 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

12.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert, 

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

ROZDZIAŁ XXV 

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY WYKONAWCÓW- OSÓB FIZYCZNYCH W 

ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO 

PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH  

Zamawiający 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 



Strona 18 z 19 
 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z 

o.o. w Ciechanowie   

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować przez e-mail: 

iodo@pukciechanow.pl; 

jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (PUODO). ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  

telefon: 22 860 70 86, gdzie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:„ Dostawa do 700 ton soli drogowej z antyzbrylaczem do 

zimowego utrzymania dróg: ZPD/2/2020 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 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; 
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− 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. 

 

XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:  

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 – - Wzór oświadczenia wykonawcy składany na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dn. 29 

stycznia 2004 r. Pzp, dot. Spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw 

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia wykonawcy składany na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dn. 29 

stycznia 2004 r. Pzp, dot. Podstaw wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,  

Załącznik nr 6 – wzór umowy 

Załącznik nr 7 – Zestawienie wymogów składu chemicznego i granulacji soli drogowej  oferowanej 

przez Wykonawcę 

 

 

Sporządził: 

 

Marta Gogolewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


