
Ogłoszenie nr 504516-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.  

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o.: Dostawa kruszywa drogowego 
(dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża w 2018 roku 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o., krajowy numer 
identyfikacyjny 6054716300000, ul. ul. Kościelna  3 , 24220   Niedrzwica Duża, woj. 
lubelskie, państwo Polska, tel. 81 517 50 70, e-mail marcin.zulawski@pknalecz.eu, faks 81 
517 50 70.  
Adres strony internetowej (URL): http://pknalecz.eu/  



Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://pknalecz.eu/index.php/przetargi  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny (proszę określić):  
spółka prawa handlowego, spólka komunalna  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  
http://pknalecz.eu/index.php/przetargi  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Nie  
http://pknalecz.eu/index.php/przetargi  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
pisemnie, Przedsiębiorstwo komunalne Nałęcz Sp. z o.o.  
Adres:  
ul. Kościelna 3 24-220 Niedrzwica Duża  



 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa drogowego 
(dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża w 2018 roku  
Numer referencyjny: ZP/1/2018  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. UWAGA dot. 
ilości zamawianego kruszywa – Zamawiający informuje, że: a) zastrzega możliwość 
niezamówienia całej ilość przedmiotu dostawy tj. 3 700 ton kruszywa drogowego 
(dolomitowego). b) dostawy będą się odbywały sukcesywnie w zależności od potrzeb 
(Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie dostarczoną ilość kruszywa), na 
każdorazowe zgłoszenie przez zamawiającego telefonicznie, faxem lub emailem. c) zastrzega 
możliwość wymiany dowolnej ilości klińca na tłuczeń (w granicach do 3 500 ton) i wymiany 
dowolnej ilości tłucznia na kliniec (w granicach do 200 ton), to znaczy, że np.: Zamawiający 
może zgłosić potrzebę dostawy do 3 700 ton tylko tłucznia lub np. do 1 000 ton klińca i do 2 
700 ton tłucznia albo Zamawiający może zgłosić potrzebę dostawy do 3 700 ton tylko klińca 
lub np. do 1 000 ton tłucznia i do 2 700 ton klińca. Rozliczenie pomiędzy stronami dostawy 
nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe za jedną tonę tłucznia i klińca i faktyczną ilość 
dostarczonego klińca lub tłucznia. 2. Zamawiający wymaga zrealizowania zgłoszonego 
Wykonawcy zapotrzebowania na dostawę kruszywa dolomitowego w terminie nie dłuższym 
niż 4 dni od przekazania zapotrzebowania na miejsce składowe lub wskazaną drogę. 3. Przez 
dostawę należy rozumieć: zakup, załadunek, transport i rozładunek i wszystkie koszty z tym 



związane. 4. Przedmiotem dostawy jest dolomitowe kruszywo łamane stosowane do 
mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i 
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. klasa- I, gatunek: 1, o frakcjach wyżej 
określonych. Zamawiający żąda dostawy kruszywa, które poza obróbką mechaniczną nie 
zostały poddane żadnej innej obróbce. Kruszywo powinno być trwałe, odporne na działanie 
czynników atmosferycznych. 5. Rozliczenie z wykonawcą odbywać się będzie na podstawie 
faktur częściowych. Wykonawca wystawi fakturę VAT na koniec każdego miesiąca 
kalendarzowego, w którym realizowana była dostawa/dostawy. 6. W przypadku wystąpienia 
niekorzystnych warunków atmosferycznych po uzgodnieniu dostawy, Zamawiający ma prawo 
do zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa drogowego do odwołania. 
7. Ilość dziennego zapotrzebowania wyniesie nie więcej niż 115 ton. 8. Dostawa kruszywa 
odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. 
9. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy nie ma wad prawnych, nie jest obciążony 
prawami osób trzecich, oraz że nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani 
zabezpieczenia. 10. Przedmiot dostawy dostarczony zostanie transportem własnym 
Wykonawcy i na jego koszt. 11. Zamawiający zastrzega możliwość zbadania jakości i ilości 
dostarczonego kruszywa w szczególności pod względem: jakości, ilości i zanieczyszczenia. 
W przypadku stwierdzenia, którejkolwiek z w/w okoliczności Zamawiający może w 
szczególności: odmówić zapłaty wynagrodzenia, obciążyć Wykonawcę kosztami badania i 
kontroli wagi, żądać wymiany kruszywa na spełniające standardy w terminie 48 godzin od 
dnia, w którym dana okoliczność zaistniała, na koszt wykonawcy. 12. Wykonawca jest 
zobowiązany otrzymać odrębne potwierdzenie na dokumencie wydania kruszywa drogowego 
na zewnątrz (Wz), przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Potwierdzenie dokonane 
przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego na dokumencie wydania kruszywa 
drogowego zawiera: datę rozładowania kruszywa, godzinę, ilość ton jaka została rozładowana 
oraz czytelny podpis. 13. Do każdej partii dostawy kruszywa Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć aprobatę techniczną (CE), deklarację zgodności z PN, dokument wskazujący 
kopalnię, z której pochodzi kruszywo. Parametry techniczne: kruszywo powinno spełniać 
wymagania normy PN-EN 13242. Wymagania jakościowe i materiałowe: Do wykonania 
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią 
jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w specyfikacji 
technicznej. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskich 
Norm. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty 
potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/ wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje 
zgodności, świadectwa jakości). Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla 
środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, 
drut, itp.).  
 
II.5) Główny kod CPV: 14212200-2  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
44922200-1 
 
 
II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT: 18500,00  
Waluta:  
pln  
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 



maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-01-31  
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu 
minimalnych wymagań;  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu 
minimalnych wymagań;  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący 
posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli udokumentuje (udowodni), że w okresie ostatnich 
trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy kruszywa 
drogowego każda w ilości po trzy tysiące ton.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Nie  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
 
 
 
 
 
 
 



III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1) Aktualne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, 
ust. 5 pkt 1, 2, 4 Pzp w formie oryginału (wzór stanowiący załącznik do SIWZ); a) Jeżeli 
Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich 
zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w 
oświadczeniu. b) Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 
udziału w podstępowaniu zamieszcza informację o tych podwykonawcach w w/w 
oświadczeniu. 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z 
wymogami Zamawiającego określonych w Rozdział 6 ust. 2 pkt 3) lit. a i b niniejszej SIWZ 
w formie oryginału (wzór stanowiący załącznik do SIWZ); Oświadczenie o przynależności 
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) 
Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć 
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.  
III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:   
1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:   
 



III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)  
Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w 
przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru 
– pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w 
przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez 
upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do 
reprezentowania w postępowaniu zgodnie z art. 23 Pzp. Zobowiązanie innego podmiotu, na 
zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Dokumenty składane na wezwanie 
Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta będzie uznana jako najkorzystniejsza: 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 
złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów: 1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu; 4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez 
kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 1) Dokumenty potwierdzające, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 niniejszego 
Rozdziału, składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 2) Oświadczenie i dokumenty 
wymienione w ust. 1 pkt 2 niniejszego Rozdziału oraz formularz oferty są składane przez 
pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) 
Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współprace tych Wykonawców. 4) Poza dokumentami wymienionymi powyżej 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty 
oryginał pełnomocnictwa. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa 
powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać 
podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby 
uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia 
dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, 
aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wszelka 
korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem . 
5. Poleganie na potencjale innych podmiotów, o których mowa w art. 22a Pzp : W stosunku 



do w/w podmiotów Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) dokumentu 
wymienionego w ust. 3 pkt 1) niniejszego Rozdziału SIWZ, 2) oświadczenia, z którego ma 
jednoznacznie i bezspornie wynikać zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia . Treść zobowiązania 
powinna wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy 
zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane (wzór 
dokumentu stanowi załącznik do SIWZ). Uwaga: 1) Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 2 
Wykonawca, który powołuje się za zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszego Rozdz. SIWZ. 2) W 
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  
Informacja na temat wadium  
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 
wadium w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 3. Wadium należy 
wnieść w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 Pzp. 4. Z treści wadium składanego w 
innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności 
w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie 
powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Z treści 
musi wynikać również zabezpieczenie do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w 
Pzp. 5. Wykonawca wnoszący wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
powinien przedstawić oryginał gwarancji. Niezłożenie oryginału bankowej lub 
ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej przed upływem terminu składania ofert nie podlega 
uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp oraz stanowi podstawę do odrzucenia oferty na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp). Jeżeli z treści dokumentu gwarancji wynika, że 
kserokopia jest wystarczająca dla zabezpieczenia oferty, wówczas nie ma przeszkód do tego, 
aby Wykonawca przedstawił kopie gwarancji wadialnej. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu 
należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 75 8687 0009 2001 0007 7783 
0001 - Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej z dopiskiem wadium nr sprawy ZP/1/2018. 7. 
Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed 
upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia 
wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury sprawdzenia wniesienia 
wadium przez Wykonawcę. 9. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego 
przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 10. Warunki zwrotu i utraty 
wadium są określone w art. 46 Pzp. 11. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo. 
Uwaga: 1) Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego. W myśl art. 63 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 tj.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia 
bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi 
udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania 



tą kwotą rachunku wierzyciela. 2) Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) 
uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto bankowe Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Nałęcz Sp. z o.o. z siedziba w Niedrzwicy Dużej przed upływem terminu 
składania ofert. 3) Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za 
wniesione prawidłowo. 4) Wykonawca powinien wnieść wadium w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej w oryginale. Wadialna gwarancja bankowa lub 
ubezpieczeniowa jest wystawiana na zlecenie Wykonawcy, ale przez gwaranta i skierowana 
jest do Zamawiającego (beneficjenta).  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
 
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 



Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria   
Kryteria Znaczenie 
cena 60,00 
czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia wskazania zapotrzebowania przez 
Zamawiającego  

40,00 

 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  



Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 



Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY   
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
1. Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do 
SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem dołączonym do SIWZ. 2. Dopuszcza się 
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu 
zamówienia, w następujących przypadkach: a) gdy nastąpi zmiana powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w 
zakresie objętym zmianą; b) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w 
interesie publicznym; c) dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania 
zamówienia; d) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 
e) dopuszcza się zmianę podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje 
przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi 
kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. f) 
dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 
- działania siły wyższej– termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać 
przedłużony o czas trwania okoliczności; - wystąpienia opadów deszczu uniemożliwiających 
wykonanie przedmiotu umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas 
zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; - wystąpienia przestojów i opóźnień 
zawinionych przez Zamawiającego– termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas 
zostać przedłużony o czas trwania okoliczności. - przedłużającego się postępowania 
przetargowego – spowodowanego w szczególności: przedłużeniem terminu związania oferta, 
wniesieniem odwołania przez Wykonawcę, modyfikacjami SIWZ albo ogłoszenia o 
zamówieniu albo przedłużaniem terminu składania ofert. g) dopuszcza się zmianę 
wynagrodzenia przewidzianego w umowie w następujących przypadkach: - zmiany stawki 
podatku VAT wynikającej z obowiązującego prawa. 3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że 
nie stanowią zmiany niniejszej umowy następujące zmiany: a) danych teleadresowych; b) 
danych rejestrowych; c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron 
niniejszej umowy. 4. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy 
zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. 
Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 5. Zmiany umowy 
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Warunkiem wprowadzenia zmian do 
umowy jest zgoda obu stron umowy.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  



 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2018-01-22, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
> polski  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
 

 

 


