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1. Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, którego wartość v,lyrażona w złotych nie
przekracza równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
zdniaż9sĘcznia 2004roku-Prawo zamlwień publicznych (Dz.U.z2018 I.,poz.1986zpóźn.zm.).
Procedura krajowa: wartość zamówienia dla dostawy poniżej 209.000 euro.

ż. Zgodńe z art.39 i następnymi ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą" Zamawiający
- Gmina Mochowo zaprasza do składania ofert narea|izaĄę zadania:

Dostawa mieszanki z kamienia łamanego
na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby
Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania
oferty, a zwłaszcza dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia i uwzględnił je
\^/ wynagrodzeniu ry czałtowy m.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza mozliwości złożeńa ofert wariantołr,ych.
6. Zanawiający nie przewiduje zawarcia umo,\^/y ramowej.
7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
8. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądałwniesienia wadium.
9. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

umo\,!y,
1,O.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet łr,ykonania umo\My.
11.ZamawiĄący nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferĘ z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
1,Z.Zamawiający zgodnie z art. 24aa lstav"ry pzp przewiduje umozliwić dokonani a, w pierwszej kolejności, oceny

ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oTaz speŁria warunki udziału w postępowaniu.

13.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupeŁniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych - do ż0 % wielkosci zamówienia podstawowego.
14,Zamawiający może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca wskazuje

w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykona\Ą/com i podaje nazwę firmy
podwykonawcy.
Stosownie do treści aft. 36b usl 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiajacy informuje, że jeśIi
zrniana albo rezygnacja z podvlykonawcy doĘczy podmiofu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustałvy, w celu v,lykazania spełrriania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ploponowany i*y
podrłykonawca lub wykonawca samodzielnie speŁria je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca/ na
którego zasoby Wykonawca powoĘwal się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,
Jezeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie została wybrana, Zamawiający
będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego/ umowy regulującej
współpracę Ęch Wykonawców.



15.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji , jeżeli Wykonawca , nie później niz w terminie składania ofert, zasttzegł, Że nie mogą

być one udostępnione oraz wykazal, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
(zastrzeżenienależy dołączyć do oferty), Wykonawca nie moze zastrzec in{ormacji, o których mowa w art- 86

ust.4 ustawy -Prp.
Protokół wraz z załącznikami jest javr.ny. ZałączŃki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzysbriejszĄ oferty lub uniważnieniu postępowania, z tym że ofetĘ udostępnia się od chwili ich

otwarcia.

R0ZDZIAŁl|
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wtaz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem, korytowaniem
i rozgarnięciem na każdorazowe wezwanie mieszanki z kamienia łamanego frakcji 0-31,5 w ProPorcji
60% kamienia łamanego i 40% pospółki w ramach funduszu sołeckiego.
Dostawa w/w materiału samochodami samowyładowawczymi o ładowności ok. 20 t umozliwiającymi
rozładunek przez Wykonawcę w małych ilościach, z jednoczesnym rozgarnięciem wy\Mozonego

materiału na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach dróg.
Wielkość przedmiofu moze ulec zwiększeniuf zmniejszeniu o ż20%-

2. Ptzedmiot zamówienia będzie dowozony na drogi gminne z przeznaczeniem na ich remont. Wykonawca

każd,orazowo dokona uzgodnienia terminu, Iokalizacjii miejsca dostawy - transportbezpośrednio na miejsce,

bez mozliwości Ęmczasowego składowania. Dostawy realizowane będą stosownie do potrzeb

Zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi peŁrą odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków reahzacji

przedmiofu zamówienia.
4. Wspólny słownik zamówień (CPV):

1,4.21,.00.00-6żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
5. Zamawiający stosownie do art.29 ust,3a ustawy, wymaga zatrudnieniaprzez Wykonawcę na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących m.in. pracę kierowcy samochodu samowyładowawczego, jeżeli
wykonanie Ęch czynności polega na wykonaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile
czynnościte niebędą wykonywaneptzezosobę w ramach prowadzonejdziałalności gospodarczej(Dz.U,
z 201,8 t ., poz. 917 z późn. zm.) .

6. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku,
o którym mowa w pkt. 5 niniejszego rozdziału zgodnie zZałącznikiem Nr 6 do SIWZ.

7, W trakcie reallzacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec wykonawcy odnośnie speh.iania przez vnrykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na

podstawie umo,$/y o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności. Zamawiający uprawniony
jest w szczegóIności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia speŁniania ww. wymogów i dokonywania

ich oceny,
2) żądaniawyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,

8. W trakcierealizacji zamówienia na kazde wezwanie Zamawiającego \M y\ryznaczonym w Ęm wezwaniu
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane ponżej dowody w celu potwierdzenia
spehrienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ptzez wykonawcę lub podwykonawcę osób

wykonujących wskazane w punkcie 5 powyżej czynności w trakcie reahzaĄi zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykona\Mcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czlmności, których doĘczy wezwanie zamawiającego, Oświadczenie to powinno zawieraĆ

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę zlożeńa oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o placę
wtaz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umołvy o placę i wymiaru etabl oraz podpis osoby

uprawnionej do zlożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) ziświadczeńe właściwego oddziafu ZIJS, potwierdzające opłacanie ptzez wykonawcę lub

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie

umów o pracę za ostafori okres rozliczeniołvy.
9, Z ĘtułuniespeŁrienia przez wykonawcę lub podwykona\Mcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci

obowiązku zapłaty przez vnrykonaM/cę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłozenie ptzez wykonawcę w wzrraczor.yrr. przez
zamawiającego terminie żądanych ptzez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia speŁrienia PrZeZ
wykonawcę iub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako



niespeŁrienie przez vrlrkonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności.
Powyższy wymóg dotyczy równiez pod]Mykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust.
3a ustawy Pzp). Nie wypełnienie zobowiązań doĘczących zatrudniania osób moze być podstawą do

wypowiedzeniaprzezZamawiającego umo\Ąy zptzyczynleżących po stronie wykonawcy.
10.Podstawę do sporządzenia oferty cenowej stanowi opis przedmiotu zamówienia i dokonana wizja lokalna

w terenie.
Uwaga:
]ezeli w dokumentach przetargowych dokonano opisu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła |ub szczegółowego procesu/ który charakteryzuje
produkĘ lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to \M związku z treścią art. 29 ust. 3

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zarnawiający nie ogranicza mozliwości zastosowania przez
Wykonawcęurządzeń i materiałów równowaznych, o parametrach nie gorszych odopisanych.

ROZDZIAŁ III
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA/OKRES UDZIELONEI GWARANCJI

Termin realizacjiprzedmiotu umowy: do 31 maja 2019 t.

ROZDZIAŁIV
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy,.
1. nie podlegają łv;rkluczeniu,
2. spehriająwarunkiudziafuwpostępowaniu,olLezostaĘoneokreśloneptzezZamawiajacegowogłoszeniu

o zamówieniu.
IL O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy spehriają warunki doĘczące:

1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynikato z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie okreśIa szczegółowych wymagań doĘczących tego warunku; jego ocena zostanie
dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia o speŁrianiu warunków udziału w postępowaniu
złożonego zgodnie z art. 25a, które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

2, sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie okreśIa szczegółowych rłymagań doĘczących tego warunku; jego ocena zostanie
dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia o speŁrianiu warunków udziału w postępowaniu
złożonego zgodnie z aft. 25a, które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

3. zdolności technicznej lub zawodowei.
Wykonawca musi dysponować samochodami samowyładowawczymi o ładowności ok. 20 ton,
umozliwiającymi rozładunek w maĘch ilościach; jego ocena zostanie dokonana na podstawie
podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z att,
25a, które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu,

III.Wykonawca moze/ w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów,nieza|eżnie od charakteru prawnegołączących go znimi stosunków prawnych. Wykonawca
w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu/ że rea|izując zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Propozycja treści oświadczenia została zamieszczonaw Załączniku Nr 4 d,oSIWZ.

N. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przezinnepodmioĘ zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich syfuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykona\^/cę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy ńe zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.'l, pkt 13-22, ust. 5 pkt 1 i ust. 7 ustaw! Prawo zamówień
publicznych,

V, Jezeli zdolrrości techniczne lub zawodowe lub syfuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiofu, o którym
mo,wa w pkt, IV, nie potwierdzają spehrienia przez Wykonawcę warunków udziafu w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
1) zasąpiłten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykarze zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. IV,



\rI. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie spełniy'nie
spełnia, na podstawie odpowiednich dokumentów wymienionych w RozdzialeV.

UI. Wykonawca jest zobowiązany wrykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespeŁTienia
warunków,októrychmowawart.24ust. 1pkt13-22,ust.5pkt. 1iust.7ustawyPrawozamówień
publicznych.
l. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykona]^r'cęl łv stosunku do którego zachodzi

którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.24 ust. 1 pkt 12 - 23 pzp otaz Wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art.24 ust. 5 pkt. 1 prp.

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24ust. 7 pzp.
3. Wykonawca , który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24llst. 1 pkt 13 i14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych , może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienia szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pienięzne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, v,ryczerpujące v"ryjaśnienie 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
Ńeprawidłołvemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeliwobec
Wykonawcy, będącego podmiote zbiorowym, otzeczorro prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upĘnął określony w tym wyroku okres obowiązywańa tego
zakazu.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czylrlJ, Wykonawcy,lJzlla za v,rystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 3.

5. Wykonawca/ w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie interentowej informacji dotyczącej
kwoĘ, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adtesów wykonawców,
którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach, ptzekazuje Zamawiającemu oświadczenie o ptzynależności lub
brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej.Wrazzezłożeńemoświadczenia,Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadz ą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Zamawiajacy możev,lyk|uczyć Wykonawcę na kazdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zarnówienia muszą wykazać, że:
a) warunek określony w pkt. II.2 i3 speŁriają wspólnie,
b) warunek określony w pkt. II.1 i VII musi spełrriaćkażdy zPartnerów składających ofertę wspólną,
c) oświadczenie o przynależności albo braku ptzynależności do tej samej $upy kapitałowej składa każdy

zpartrterów.

RozDZI^Łv
wyKAz oŚwIADCzEŃ rus DoKuMENTow NIEzBĘDNvCH Do pRzEpRoWADzENIA

POSTĘPOWANIA
I. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dolączyć aktualne, na dzień składania ofert, oświad czeniastanowiące

wstępne potwierdzenie, że Wykona\^/ca:
1) nie podlega łr,ykluczeniu,
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu
w formie pisemnej. Propozycje treści oświadczeń stanowią Załączniki Nr 2 i 3 do SIWZ.

II. 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 ńe podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunkiudziałuw postępowaniu,ajeżelizachodząuzasadnionepodstawydouznania, żezlożoneuprzednio
oświadczenia lub dokumenĘ nie są już aktualne, do złożenia akfualnych oświadczeń lub dokumentów.

Ill.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, akfualrrych na dzień zlożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających:
1. spetnianie warunków udziału w postępowaniu:
2. brak podsta\M wykluczenia:

a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tejsamej grupy kapitałowej;
w przypadku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenĘ bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Załącznik Nr 6 do SWVZ składany w terminie
3 dni od dnia przekazania informacji, o których mowa w Rozdziale XI pkt 7 SIWZ.



)i.-li ce)u Dceny/ czy-iiy\onawca po)egaląc na zdo)nosc)ac)r)u'b sytuacji innych podmiotow na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
naleŻyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z Ęmi
podmiotami gwaranfuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,Zamawiający żądadokumentów, które określają
w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów irrnego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiofu przy wrykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udzialu

w postępowaniu doĘczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, ztealŁuje
roboĘ budowlane, których wskazane zdolności doĘczą.

rROZDZIAŁVI
KOMUNIKACJA ZAMAWIAIĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie zaptsy art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustalv (Dz.IJ. z2017 T., poz.1579 zpóźn. zm.)
zgodnie zktórym komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiajacego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 -
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 t., poz. 2188 z późn. zrn.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub
przy uŻyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumiwneiu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r . o świadczeniu
usług drogą elektroniczn ą (D z, U . z 2019 r., poz. 123).

2. Zamawiający i Wykonawcy przekazują dokumenĘ lub oświadczenia, zawiadomienia otaz in{ormacje
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem pisemnie, faksem lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.

3. Ofertg wraz z załącznikami oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a usatwy PZP składa się, pod
rygorem nieważności, w formie pisemnej.

4. leŻeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
poŚrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,każdaze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania
wiadomości przez Wykonawcę/ Zamawiający przymie, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer
faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy ztreścią pisma.

5. Adres poczĘ elektronicznejZamawiajacego: zpubliczne@mochowo.pl; gmina@mochowo.pl.
6. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytania na

piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiajacego podany w Rozdziale I.
7. IńormaĄe w sprawie niniejszego postępowaniattożnalzyskać pod nr tel.24276gg 33 wew. 211. Osoba do

kontakfu; Ewa Kopycińska.
8. DokumenĘ sporząd zone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

ROZDZIAŁVII
WYJAŚNIENIE I MODYFIKACIA TREŚCI SPECYFIKACII

1. Wykonawca moŻe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia kierując wniosek na adres: Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka2,0g _ 214
Mochowo oraz na adres poczĘ elektronicznej: zpubliczne@mochowo.pl.

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
uPĘwem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie heści Specyfikacji Istotrych
Warunków Zamówlenia wpĘnął doZamawiającego nie późniejniż do końca dnia, w którym upływa połowa
wy znaczonego terminu składania ofert.

3. JeŻeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpĘnął do Zamawiającego
po upĘwie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2, Iub d,oĘczy udzielonych wyjiinień,
Zamawiający może udzielić wfaśnień albo pozostawić wniosekbez rozpoznania.

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpĘwa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt'
2.

5. Treść zapytańwtaz z wyjaśnieniamiZamawiający przekazuje Wykonawcom/ którym przekazał Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia ją na stronie
internetowej.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian w SIWZ, jako
oboĄązującąnależy przy,ląć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczente Zamawiającego.

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wąĘliwości
doĘ czący ch treści Specyf ikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść

Specyfikacji Istobrych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający

udostępnia na stronie internetowej.
9, leżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany

treści ogłos zenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkow czas na wprowadzenie zmian w ofertach,

Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ
oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

1O.}eżeli zmiana treści SIWZ,będzie prowadzila do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający

dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a pzP.

ROZDZIAŁ VIII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1,. Wykonawca jest zwtązany ofertąprzez okres 30 dni.
2. Wykonawca samodzielrrie lub na wniosek Zamawiającego moze przedłażyć termin związania o{ertą, Z qm

że Zamawiający może ĘIko raz, co najmniej na 3 dni przedupĘwem terminu związańa ofertą zwtócić się do

WykonawcóI^/ o \^/ylazenie zgody na przedłtlżenie tego terminu o oznaczony oktes, nie dłllższy jednak niż 60

dni.
3. Przedłużenie terminl związania ofertą jest dopuszczalne Ęlko z jednoczesnym przedłuŻeniem okresu

wazności wadium albo, jeżeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłtlŻony okres

związańa ofertą. leżeli przedfuzenie terminu związaŃa ofertą dokony\Mane jest po wyborze oferĘ
najkorzysbriejszĄ, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego ptzedłużeŃa doĘczy jedynie

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystrriejsza.
4, Bieg terminu związania ofertą tozpoczynasię wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁIX
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1, wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści slwz,
2. Wykonawca moze złożyć jedną ofertę, Jeżell Wykonawca ptzedłoży więcej nż jedną ofertę, wówczas

wszystkie jego oferĘ zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust, 1pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

3. Ofertę stanowi wypełniony formularz oferty zwykorzystaniem wzoru -Załącznik Nr 1 do SIWZ.
4. Wtaz z ofertąna|eży złożyć:

1) oświadczenie dotyc zące spełniania warunków udziału w postepowaniu - z wykorzystaniem wzoru
stanowiącym Załącznik Nr 2 d,o SIWZ;

2) oświadczenie doĘczące przesłanek wykluczenia z postępowania - z wykorzystaniem wzotu
stanowiącymZałącznik Nr 3 do SIWZ;

3) zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów \^/ymagane postanowieniami Rozdziału IV pkt. III -
zwykorzystaniem wzoru stanowiącym Zalącznik Nr 4 do SIWZ fieśli doĘczy);

4) oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia

- zwykorzystaniem wzotu stanowiącym Zalącznik Nr 5 do SIWZ,
5) peŁnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jezeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych

dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciąglość i prawidłowość
udzielonych pehromocnictw - odpisy zwłaściwego rejestru), Załączone do oferty peŁromocnictwo winno
byćw formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,

6) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypeŁrienia obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13lub art,14 RODO Zalącznik Nr 7 do SIWZ.

5. Do ofert Wykonawca dołącza aktualrre na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskaznymprzez
Zamawiającego w specyfikacji istohrych warunków zamówienia. Informacje zawart w oświadczeniach

stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie pdlega wykluczeniu oraz speŁria warunki udziału
w postępowaniu. Wykonąwca/ który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wkazańa braku

isbrienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speŁriania, w zakresie, w jakim powofuje się na ich zasoby,

warunków udziału w postępowaniu zamies zcza iŃormacje o Ęch podmiotach w oświadczeniach, o których

mowa w zdaniu pierwszym.
6. IN przypadku złożenia oferty wspólnej oświadczenia, o których mowa w pkt. 4,1 składają łącznie, w pkt, 4.2

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. DokumenĘ te potwierdzają

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym kazdY

iwyko.ru-ców wykazuje speŁrianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7. Wykonawcy występujący wspólnie muszą upowaznić jednego spośród siebie jako przedstawiciela

pozostałych - iiauiu do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych
Ż przedmiotem postępowania, a jego upowaznienie musi być udokumentowane peŁromocnictwem



podpisanym plzez pozostaĘch Wykonawców, Dokument ustanawiający peŁromocnika należy zalączyć do

oferty w formie olyginału lub kopii poświadczonej notarialnie,
8. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia jest składane w oryginale zaś pozostałe dokumenty są składane w formie oryginału lub koPii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przezWykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są

składane wtaz z tfumaczeniem na język polski.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notariaLrie poświadczonej kopii dokumentu

wrylączńewtedy, gdy złożonaprzezWykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wąĘliwoŚci co

do jej prawdziwości.
16.oferfu- powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lllb inną trwałą

i czytetną techniką oraz podpisarra przez osobę/y upoważnioną/ e do reprezentowania firmy na zewnątrz

i zaciągatia zobowiązańw wysokości odpowiadającej cenie oferty.

11,.Zaleca się aby wszystkie strony oferĘ i załączników były kolejno ponumerowane i parafowane,

12.Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemozliwiający dekompletację.

13.Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferĘ muszą byĆparafowaneprzez
osobę/y podpisującą f e ofertę, w przeciwnymtazie nie będąuwzględniane.

,1,4.IN ptzypidku zastrzeżeńa informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferĘ (w osobnej koPercie)

infórmacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą ,,Nie udostępniaĆ. Informacje

stanowiq tĄemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust, 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwejkonkurencji (Dz. 1,1. z 2003 r. nr 153, poz.1503 z późn. zm.)" .

1,5.W syfuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa

lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów,

informacje te będą podlegaĘ udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzezone

dokumenty,
16.ofertę należy zlożyćw nieptzezroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).

Koperta powinna być zaadresowana naZamawiającego/ na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać

oznaczenia,,

Oferta na wykonanie zamówienia:
Dostawa mieszanki z kamienia łamanego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Nie otwieraćprzed dniem 25,03.2019 r., godz.1,0.00.

Koperta (paczka) oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją

niezwłocznie odesłać w przypadku stwierdzeńa, że została złożona po terminie.

17.Wykonawca, przed upĄrwem terminu do składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie
o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich samych zasad jak składana oferta

z dopiskiem,,ZMIANA" lub,,WYCOFANIE".
18,Wszystkie załączone do oferĘ kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność

z oryginałem przez wykonawcę zapis ,,za zgodt:.ość z oryginałem" + podpis.
19.Wykonawca poniesie wszelkie koszĘ związane zprzygotowaniem i złożeniern oferty. Zamawiający nie

przewiduje zwrota kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁX
MIEJSCE I TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Mochowie (sekretariat) do dnia
25.03.2019 roku do godz. 09:30.

2. Otwarcie ofert nastąpi25.03.2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mochowie.
3. Z zawartością ofert nie mozna zapoznać się przed up\.wem terminu otwarcia.

4, Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu

ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofertZamawiający poda kwotę, jakązamierzaprzeznaczyćna sfinansowanie

zamówieŃa.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazw (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŻe informacje

wskazane w art. 86 ust. 4 pzp,jeżeli ich podanie ptzezWykonawców było łvymagane.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieści na stronie internetowej www.mochowo.bipgmina.Pl

informacje doĘczące:
1) kwoty, jaką zamietza przeznaczyć nasfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców,któtzy złożyli oferĘ wterminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatrości zawartych w ofertach.

8. KoperĘ oztlaczone,,WYCOFANIE" zostaną odesłane Wykonawcombez otwierania.
9. oferĘ złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.



RoZDZIAŁXl
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego
zr e alizow ani a za d ania.

2. Cenę oferĘ brutto należy ustalić w złoĘch polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena ofertowa musi uwzględniać opłaty wszystkich świadczeń natzecz usługodawców, w tym nalezne

podatki.
4. Cena określona przezWykona\Mcę powinna uwzględniać upusĘ, jakie Wykonawca oferuje.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT

niezgodnej z obowiązującymi pr zepisarrri.
7. Zamawiający poprawia w ofercie (art.87 ust.2):

1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z lwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferĘ ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

niepowodujące istotnych zmian w treści oferĘ
- niezwłocznie zawiadamialąc o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. }eżeli zaoferowana cena lub koszŁ lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiofu zamówienia i budzą wąĘliwości zamawiającego co do mozliwości wykonania przedmiofu
zamówienia zgodnie z Wmaganiami określonymi przez zamawiającego lub wlznikającymi z odrębnych
przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub koszttl,w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo

sprzy-lających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przylęta do ustalenia ceny nie moze byc niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dŃa 10
październlka 2002 r, o minimalrrym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U . z 2018 T., poz. 2177);
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
wynikającyrn z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących
w miejscu, w którym realizowane jestzamówienie;
wynikającym z przepisów pra\^/a ochrony środowiska;
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
przypadku gdy cena całkowita oferty jestŃższa o co najmniej 30% od:
wartości zamówienia powiększonej o nalezny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,
zamawiający zwraca się o udzielenie wfaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika
z okoliczności oczywisĘch, które nie wymagają wyjaśnienia;
wartości zamówienia powiększonej o nalezny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględńeniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej
zrniany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wfaśnień, o których mowa w ust. 1.

10. Obowiązekwykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
ll.Zarnawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił łyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień

wraz ze zlożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do
przedmiofu zamówienia.

lŻ.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadzIłby do powstania u Zamawiajacego 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 ushrg, który miałby obowiązek rozliczyćzgodnie zĘmi
przepisami.

13.W sytuagi, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioĘ zagraniczne, które na
podstawie przepisów podatkowych nie są zobowiązane do uiszczania zabowiązań podatkowych w Polsce,
a obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy towarów, zgodnie z zasadami doĘczącymi
wewnąttzwspólrrotowej dostawy tow arów , Zamawiajacy w celu oceny takiej oferĘ doliczy do przedstawionej
w niej ceny podatek, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

TROZDZIAŁXII
OPIS KRYTERIÓW, KTORYMI ZAMAWIAIACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁPRZY WYBORZE OFERTY

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT
'].. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2)
3)

4)
5)

9.W
1)

2)



2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotrrych warunków zamówienia, z zastrzeŻeniem art. 87 ust.2

pkt 3,

3) jej złożenie stanowi czyn ńeuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji,
4) zawieratażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5i została złożonaprzezvlykonawcę wykluczone go zudziałuw postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
niezaproszonego do składania ofert,
zawierabłędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ńe zgodzł się na poprawienie omyłki,

o której molva w art. 87 ust. 2 pkt 3,

8) łvykonawca nie wyraziłzgody, o której mowa w art. 85 ust.2, na

9) jest niewazna na podstawie odrębnych przepisów.
pr zedlużenie terminu zw iązańa ofertą,

2. OferĘ niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu

o niniejszym postępowaniu.
3. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie nizej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga,

sposób punktowania):
Cena - 60 %
Skrócenie czasurozpoczęcia dostawy , 40 o/o

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyzej kryteria oraz ich wagi. OferĘ
oceniane będą punktowo.
Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, moze osiągnąć oferta, wynosi 100 Pk| tj.:

za najkor zystrtiejszą cenę 60 pkt
za skrócenie czasntozpoczęcia dostawy 40 pkt

4, W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom ptzyznawane są punkty zapowyŻsze
kryteria wedfu g następujących zasad:
W kryterium ,,Cena" - C

najniższa cena brutto
C = --------- x 60% (waga kryterium) x 100

cena oferty ocenianej
W kryterium ,,Skrócenie czasu rozpoczęcia dostawy" - Czas
ocena w tym kryterium dokonana będzie na podstawie zadeklaro\Manego skrócenia czasu dostav\rylprzy
założetiu że wymagany okres rozpoczęcia dostawy nie moze być dłuższy niż 5 dni, przylmując 1 punkt za

każdy dzień skrócenia okresu dostawy, a następnie wykonanie poniższego łvyliczenia

ilość punktów oferty badanej
Czas = x 40 % (waga kryterium) x ]QQ

największa ilość punków

Łączna ilość punktów, które oferta może otrzymać, odpowiada sumie punktów uzyskanych
w poszczegóInych kryteriach.

5. Zanajkorzystniejszązostanie uznana oferta, która uzyskanajvlryższąkońcową liczbę punktów,
6. Jeżellnie mozna wbrać oferty najkorzystniejszej zuwaginato, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam

bilans ceny lub koszfu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę

znajniższąceną lub najniższym kosztem, a jeżelizostaĘ złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,

Zamawiajacy wzywa Wykonawców, którzy złożytl te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamaw iającego ofert do datkowych.

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane
w złażonych ofertach.

ROZDZIAŁ XIII
INFORMACJE o FoRMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZosTAc DOPEŁNIONE Po WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający informuj e ńezwłocznie wszystkich Wykonawców o :

1) wyborze najkorzystriejszej oferĘ,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których ofertuy zostaĘ odrzucone,
4) uniewaznieniu postępowania podając uzasadnieni faktyczne i prawne.

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) i 4), na stronie internetowej.

3. zamawiający uniewaznia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeh:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszejoferty lub oferta znajniższąceną prze,wyższakwoĘ,którąZamawiajacy zamierza

ptzeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że ZamawiĄący moze zwiększyć tę kwotę do ceny

6)
/)



najkorzys tn iejs zej of erĘ,
3) w przypadkach, o których w art. 91 ust. 5 ustałvy Parawo zamówień publicznych, zostaĘ złożone oferĘ

doda&owe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie

zamówienia nie lezy w interesie publicznym , czego nie można było wcześniej przewidzieć,
5) postępowanie obarczone jest niemozliwą do usuniecia wadą uniemozliwajacą zawarcie niepodlegającej

uniwewaznieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo

zamówień publicznych, w terminie nie krótszymniż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użycitl środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni - jeżelizostało przesłane w inny sposób.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę przedupĘwem terminów, o których mowa w pkt. 5, jeŻeh:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zlożono Ęlko jedną ofertę,

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego upĘnął termin do wniesienia odwołania na

czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznyCh lub
w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie

odwoławcze.
6, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarłznim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy

-Zalącznik nr 8 do SIWZ.
7. Zamawiający dopuszczamożIiwość dokonania w umowie zmian w niej przewidzianych.
8. Jezeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego lub nie wnosi l^/ymaganego zabezpieczenianależytego wykonania umowy, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,bez przeprowadzania ich pono\^/nego badania
i oceny, chyba że zachod,ząprzesłanki uniewaznienia postępowania.

9. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu/ w terminie do 7 dni
od momentu vqlstąpienia przesłanek do zmiany umowy.

1Q.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta została uznana za

najkorzystriejszą, przed zawarciem umoy/y o rcalizaĄę zamówienia są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu umowę reguĘącą współpracę tych podmiotów.

1,1.Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umol^/y.

ROZDZIAŁ XIV
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAI^/NEI PRZYSŁUGUIĄCYCH WYKONAWCY

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
W ninĘszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego ptzyshl,gują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1,. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. Prawo zamówieńpublicznych (Dz.U, z2018roku,poz.1986 zpóżn. zm.).

2. Klauzula informacyjna z art.13 RODO:
Zgodnle z aft.13 ust. 1 i ZRozporuądzenia Parlamenfu Europejskiego i Rady (UE) 201,6/679 zdnia

27 kwiehria 201,6 r. w sprawie ochrony osób flzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrekĘwy 95/a6/WE (ogólne

tozporządzenie o ochronie danych) (Dz.IJtz. UE L 119 z04.05.201,6, str. 1), dalej,,RODO" informuję, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwatzanych w Urzedzie Gminy w Mochowie jest

Wójt Gminy Mochowo z siedzibą w Mochowie, ul. Sierpecka 2, 09 - 214 Mochowo,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w lJrzędzie Gminy w Mochowie/Gminie Mochowo jest Pan

Krzysztof Zakrzewski, kontakt e-mail: rodo.zakrzewski@o2,p1. tel. 606 213134.

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 pn. Dostawa mieszanki z kamienia łamanego na

remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo prowadzonym w trybie przetarga nieograniczonego/

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobow}rch będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust,3 ustawy z dnia29 sĘczńa2004r. -
Prawozamówieńpublicznych(Dz,U. z201,8r.,poz. 1986zpóźn.zm.),dalej ,,ustawaPZp",

5) 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, ajeżeliczas trwania umowy ptzektacza4lata,
okres przecholĘrwania obejmuje caĘ czas trwania umołvyi



6) obowiązek podania przez Paniąf Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana doĘczących jest

wymogiem ustawowym określonym \^/ przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych

wynikają z ustavllr P zp ;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane W sposób

zautomaĘzowany/ stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
_ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doĘczących;

- na podstawie aft.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1
_ na podstawie art. 18 RODO pra\Mo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych

osobowych z zasttzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO2
_ plawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaPanif Pan,

że przetwarzanie danych osoborłTrch Pani/Pana doĘczących rtarlsza przepisy RODO;
nie przysfuguje Pani/Panu:
_ w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO pralvo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mo]Ma w art.20 RODO;
_ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwatzańa danych osobowych, gdyŻ

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

Spis załaczników:
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.
ZałącznikNr 2 - Oświadczenie Wykonawcy doĘczące spehriania warunków udziału w postępowaniu.
ZałącznikNr 3 * Oświadczenie Wykonawcy doĘczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Załącznik Nr 4 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
ZałącznikNr 6 - Lista podmiotów nalezących do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. ].3lub art. 14 RODO
Załącznik Nr 8 - Wzór umowy

1 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 nanlszaĆ integralnoŚci
protokołu oraz jego zalączńków
Ż prawo do ograniczeŃa przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia

korzystania ze środków ochrony pravrłrej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na waŻne

wzg\ędy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

8)

9)


