
Znak postępowania : RI.27 l.L,l3.202l

SPECYFIKACJA wARUNrÓw ZAMÓWIENIA
(swz)

w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umowy ramowej

dlazadaniapn.:

,,DosTAwA KRUSZYWA na DRoGI w GMINIE MIŃSK MAZoWIECKI"

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 3 ] ] ust' 1 pkL2)

w trybie art. 275 ust. l

ustawy Prawo Zamówień Publiczłtych z dnia ] ] września 2019 r'

(tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
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L Zamawiający

nazwaZamawiającego: GminaMińskMazowiecki

REGON: 711582747

NIP: 8222t46576

adres: ul. Józefa Chełmońskiego 14; 05-300 Mińsk Mazowiecki

strona intemetowa: www.bip.minskmazowiecki.pl

tel./fax.: (25)756 25 00 l(25)75625 50

e-mail: emina@minskmazowiecki.pl

znak postępowania: RI.271 .I.13.202l

adres strony intemetowej prowadzonego postępowania, na której zamieszczonę

zostało ogłoszenie oraz udostępniane będązmiany, wyjaśnienia treści SWZ oraz inne

dokumenty dotyczące niniejszego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

dodatkowo zmiany,wyjaśnienia treści SWZ oruz inne dokumenty dotyczące

niniej szego postępowania udostępniane będą na stronie ZamawiĄącego :

https://www.bip.minskmazowiecki.pl/2053,1.3-postepowanie-maiace-na-celu-zawa rcie-

umowv-ramowei-dla-zadania-pn-dostawa-kruszvwa-na-drogi-w-gminie-minsk-mazowiecki

osoby upoważnione do komunikowania się z Wykonawcami:

Pani MałgorzataKl,tczewska - (sprawy proceduralne), tel. 25 - 75 62 508

e-mail: zamowienia@minskmazowiecki.pl

Pan Waldemar Zychowicz- (sprawy merytoryczne), tel. 25 -75 62 570

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji warunków umowy.

Zanavłiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zanawiaj ący nie dopuszcza składani a o feń czę ści owych.

ZarnawiĄ ący nie przewiduj e r oz|iczetia w walutach ob cych.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.Ż14

ust. 1 pkt 8.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej arińoŻeniaoferty w

postaci katalogów elektronicznych.

Szacunkowa wartośó przedmiotowego zamówienia nie przekłacza progów unijnych,

o których mowa w art. 3 ustawy PZP.

PoĘpowanie niniejsze oraz potencjalna współpraca w oparciu o umowę ramową poddane są

prawu polskiemu.
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il. opis przedmiotu zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia z vłybranymi Wykonawcami Umowy

ramowej, określającej waruŃi i zasady dla zamówień, jakie mogą zostaÓ udzielone w

trakcie j ej obowiązywan ia, zw any ch dalej,,zamówieniami j edno stkowymi''.

2. Przedmiotem Umowy ramowej jest realizaĄa sukcesywnych dostaw kruszywa

niezbędnego do utwardzenia gruntowych dróg gminnych połozonych na terenie Gminy

Mińsk Mazowiecki. Przędmiotem Umowy, oprócz realizacji dostaw kruszywa pod

wskazany ptzez Zamawiającego każdorazowo adres, jest między innymi: transport,

ubezpieczenie w transporcie ) oraz inne czynności niezbędne do prawidłowej rcalizacji

przedmiotu zamówienia.

3. oznaczęnie wg słownika CPV:

14212200-2 Kruszywo

60100000-9 Usługi w zakresie transportu lądowego

63100000_0 Usługi przeładuŃu i składowania towarów

4. al Wzedmiot zamówięnia obejmuje dostawę kruszywa naturalnego łamanego o frakcji od 0

do 31,5 ffiffi, w kolorze szarym w ilościach wskazanych kłŻdoruzowo ptzez

Zamawiającego w zamówieniu jednostkowymlzaproszeniu do składania ofert do umowy

wykonawczej.

b/ Dostarczanę Wuszywo powinno byó zgodne z normą PN_EN 13043. Dostarczane

kruszywo będzie wolne od wad fizycznych i prawnych, o parametrach technicznych

zgodnych ze szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego.

Zanawiający nie dopuszcza materiału o zabarwieniu białym, różowym czy
p omaruiczowym' p o s i adaj ąc y m znaczne domie szki tlenku Żelaza i magnezu.

c/ Dostawa materiału będzie rcalizowana sukcesywnie przez cały okres obowiązywania

umowy ramowej.

d/ Dostawa kruszywa następować,będzie w terminie wskazanym ptzęzZamawiającego w

tręści zamówięn jednostkowych (nie krótszym niz wynikający z oferty Wykonawcy

zŁoŻonej do Umowy ramowej).

e/ Rozładunek dostarczanego kruszywa obywać się będzie partiami na wskazane ptzez

Zamawiaj ące go miej sce.

fl Załnawiający może żądaÓ przy dostawie załączenia zaświadczenia nieza|eŻnego

podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego' że dostarczany produkt

odpowiada określonym nonnom tj. normie PN-EN 13043.

g/ Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w miejscu trwania
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dostaw.

h/ Podczas prowadzenia dostaw naleŻy przestrzegaó wymagań stawianych przez Gminę

Mińsk Mazowiecki orazkonieczności prowadzenia dostaw w uzgodnieniu i pod nadzorem

vw. zarządcy drogi.

il Ze wzgtędu na trudności manewTowe na niektórych odcinkach dróg, Wykonawca musi

byÓprzygotowany do dostaw samochodami o ładowności do 20 ton.

jl Zarnvłtający wymaga aby dostawa zamówionego kruszyr,va była rcalizowana przez

Wykonawcę w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek 800-1 600,

wtorek - czwartek 8oo-1 5oo,

piątek 800-t400.

ilI. Warunki Umowy ramowej

1. w prrypadku zawarcia Umowy ramowej z jednym Wykonawcą, Załnawiający

będzie udzidrał zamówień jednostkowych na dostawę okreŚlonej ilości kruszywa w

zalęŻności od zapottzebowania Zamawiającego' na warunkach zawartych w Umowie

ramowej bez przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie

Formularza zamówienia jednostkowego w oparciu o umowę wykonawczą stosując ceny

zawarte w ofercie Wykonawcy, złoŻonĄ w postępowaniu mającym na celu zawarcie

Umowy ramowej.

Ż, W przypadku zawarcia Umowy ramowej z dwoma Wykonawcami, ZamawiĄący

będzie udzielał zatnówiętt jednostkowych na dostawę określonej ilości kruszywa w

zaleŻności od zapotrzebowania Zamawiającego, Wykonawcom' z którymi zawarł Umowę

ramową' w wyniku zaproszenia ich do składania ofert do umowy wykonawczej i wyboru

naj korzystniej szej oferty.

Zasady i warunki udzielania zamówięń jednostkowych szczegółowo opisane zostały w

treści postanowień Umowy ramowej.

3. Jeśli zaptoszenie do składania ofert zostanie przekazane przez ZamavłiĄącego do godz.

1200, Zamavłiającyjako termin składania ofert do umowy wykonawczej moŻe wyznaczyó

dzieńnastępny do godz. 1200.

4. Kryterium ofert składanych do umowy wykonawczejto cena brutto 100%.

5. Ceny w ofertach składanych dla zamowień jednostkowych nie mogą być mniej

korzystne niŻceny oferowane w celu zawarciaUmowy ramowej.

6. Załnavłtający oraz Wykonawcy' z którymi zostanie za:warta umowa ramowa będą

porozumiewaó się za pomocą poczty elektronicznej, w tym również w celu wysyłania
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Formularza zamówieniu zwroszeń do składania ofert do umowy wykonawczej i ich

składania. Adresy zostaną wskazane pruęz Strony w Umowie ramowej.

7. Formularz zamówienia, zaproszenie do składania ofert do umowy wykonawczej i ich
złoŻetie będzie miało postaó skanu dokumentu podpisanego przez upoważnione do

reprezentacj i podmiotu osoby.

8. ZanawiEący udzieli zamówienia jednostkowego Wykonawcy, którego oferta do

umowy wykonawczej będzie najkorzystniĄsza.

9. oferta najkorzystniejsza składana do umowy wykonawczej to oferta znajniŻsząceną.

t0, Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty dostarcza Wykonawcy do podpisu

trzy podpisane egzernplarue umowy wykonawczej, z których dwa po podpisaniu

Wykonawca dotęcza zwrotnie Zamawiającemu' nie póŹniej niŻ w terminie 3 dni

roboczych od ich otrzymania.

l|. Szczegółows postanowienia Umowy ramowej zawieru jej wzór stanowiący Załącznik

nr 7 do SWZ.

I2,Wzór umowy wykonawczej stanowiZałączniknr 8 do swz.
IV. Termin obowiąrywania umowy ramowej

Zarnawiający zav,rrze umowę ramową na okres 2latlicząc od daty jej zawarcia.

W przypadku zawierania umowy ramowej z dwoma Wykonawcami, obie umowy zostaną

zawarte w tym samym dniu.

v. Warunki udziału w postępowaniuo podstawy wykluczenia z art.108 ust. 1 i
109 ust. 1 pkt 4

Udział w postępowaniu mogą braó Wykonawcy' któtzy

- nie podlegają wykluczeniu oraz

_ spełniają warunki udziału w postępowaniu.

l. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. t08

ust. 1 ustawy PZP, wykonawcę:

1) będącego osobą ftzyczną, którego prawomocnie skazano zaprzestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego' o którym mowa w art. 258

Kodeksu kamego,

b) handlu ludŹmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art.250a Kodeksu karnego lub w afi. 46lub art. 48

ustawy 225.6.2010 r, o sporcie,
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d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia

przestępnego pochodzeniapieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w

art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 $ 20 Kodeksu karnego, lub

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi cudzoziemców, o

którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 15,06.Ż012 r. o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 7 69),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemv, o których mowa w art. 296_307 Kodeksu

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d

Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o któryrn mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z 15.06.Ż07Ż t. o skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

_Iub zaodpowiedni czynzabroniony określony w przepisach prawa obcego;

Ż) jeŻe|i urzędującego członkajego 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 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję

administracyjną o zaleganiu zuiszczeniem podatkówo opłat lub składek na ubezpieczetrie

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem

terminu składania ofert dokonał płatności naleŻnych podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarŁ

wiąŻące porozumienie w sprawie spłaty tych nalezności;

4) wobec którego orzeczono zakazubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzió, na podstawie wiarygodnych przesłanek, Że

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie

koŃurencji, w szczególności, jeżeli na|eŻąc do tej samej grupy kapitałowej w

rozumieniu ustawy z 1,6.Ż.Ż007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złoŻyli odrębne
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oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba

że v,rykaŻą' Że przygotowali te oferty lub wnioski nieza|ęŻnie od siebię;

6) jeŻeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy PZP, doszło do

zatJó cęnia konkurencj i wynikaj ą ce go Z wcześni ej s ze go zaangaŻow ania te go wykonąwcy

lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu

ustawy z 16.2.2007 t. o ochronię konkurencji i konsumentów, chyba ze spowodowane

tym zakłócenie koŃurencji moze byó wyeliminowane w inny sposób niŻ przez

wykluczenie wykonawcy zudziaŁu w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Zanawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. l09

ust. 1 pkt 4 ustawy PZP w stosuŃu do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłośó,

którego aktywami zatządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego

dziaŁalność gospodarcza jest zawięszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju

sytuacji wynikającej z podobnej procedury ptzewidzianej w przepisach miejsca

w szczęcia tej procedury.

3. Wykonawca musi spełniaó następujące warunki:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie;

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów:

Zamauńający nie określa warunków w tym zakresie:

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykuirc posiadanie waŻnej polisy

lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonĄ działalności gospoduczej o

sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 200.000.- zł na kaŻde zdaruenie wraz z

potwierdzeniem opłacenia składki za tę polisę. Wykonawca będzie zobowiązany

utrzymywaÓ waŻna polisę przez cały okres trwania Umowy ramowej,

d) zdolności technicznej lub zawodowej:

- dysponuje, co najmniej dwoma samochodami samowyładowczymi o ładowności

do 20 Mg. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie

złożonego oświadczenia - ZaŁącznik Nr 4 do SWZ;

- udokumentuje wykonanie w okresię ostatnich trzęchlat przed upływem terminu

składania ofert, a jeŻeli okres prowadzenia działalności jest krótszy _ w tym

okresie - wykonanie co najmniej 2 dostaw kruszywa w ilości co najmniej 1 000
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Mg w ciągu 6 miesięcy w sposób ciągły u jednego lub kilku odbiorców wraz z

podaniem ich dat wykonania i podmiotów' na rzecz których dostawy zostały

wykonane oruz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały

wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamavłiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego

oświadczenia Załącznik Nr 5 do SWZ otaz załączonych dowodów

określającychczy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

4. Wykonawca moŻe w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

polegaó na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających

zasoby, niezdreŻnie od charakteru prawnegołączących go z nimi stosunków prawnych.

5. JeŻeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby

Zamawiający zbada, ezy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,

które zostały ptzewidziane względem Wykonawcy.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia

zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych

wykonawców.

7. JeŻe\i zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego potencjał, nie

potwierdzają spełnienia ptzez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający Żąda, aby

wykonawca w terminie określony m przez zamawiaj ące go :

- zastąpiłten podmiot innym podmiotem lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli

wykuŻe, Że sarnodzielnie spełnia warunki udziału w postepowaniu.

vL Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

l. W celu potwierdzenia, Że Wykonawca nie podlega wykluczęnhl oraz spełnia warunki

udziału w postępowaniu do oferty nalezy załącryć, oświadczęnie, o którym mowa w

art. I25 ust. 1 (Załącznik Nr 2 do SWZ - oświadczenie z art. 125 ust. 1)

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie ptzez wykonawców

oświadczenie, o którym mowa powyżej składa kuŻdy z wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie. oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie

warunków udziaŁu w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w

którym kłŻdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziaŁu w

postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, odrębne dla każdego podmiotu.

2) W przypadku polegania ptzez Wykonawcę na zdolnościach podmiotów
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udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym

mowa W ust. 1, takŻe oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresię, w jakim wykonawca

powołuje się na jego zasoby.

3) Wykonawca, który zamierza powierzyó wykonanie części zamówienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczeniazudziału w postępowaniu, zamieszczainformacje o podwykonawcach,

odrębne dla każdego podwykonawcy.

2. Zamawiający wezwie wykonawców, których oferty zostały najwyŻej ocenione, do

zŁoŻenia w wyznaczonym terminie, nię krótszym niz 5 dni od dnia wezwania,

aktualnych na dzięn zloŻenia następujących podmiotowych środków dowodowych

potwierdzających:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- wuŻną polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonĄ działalności gospodarczĄ o

sumie lfuezpieczenia nie mniejszej niż 200.000.- zł, na kaŻde zdaruenie wTaz z

potwierdzeniem opłacenia składki zatę polisę

- wykaz pojazdów samowyładowczych dostępnych wykonawcy w celu wykonania

zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pojazdami

(ZałącznikNr 4 do SWZ);

- Wkaz dostaw, a w ptzypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, równiez

wykonywanych, w okresie ostatnich 3latptzed upływem terminu składania ofert, a

jeŻeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wtaz z podaniem

ich dat wykonania i podmiotów' na rzecz których dostawy lub usługi zostały

wykonane, oruz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały

wykonane lub są wykonywane nalezycie, PruY czym dowodami, o których mowa'

są referencj e bądż inne dokumenty wystawione ptzez podmiot, na tzecz którego

dostawy były wykonywane' a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są

wykonywane, a jeŻeli z uzasadnionej ptzyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskaó tych dokumentów - oświadczęnie

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądŹ inne dokumenty potwierdzające ich należyte
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wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert (Załącznik Nr 5 do SWZ);

2) brak podstaw wykluczenia:

- odpis lub informacjazKrajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresię art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem' jeżeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

_ oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku

przyna|eŻności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dńa 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z202I r. poz.275),z

innym wykonawcą, który złoŻył odrębna ofertę' albo oświadczęnia o

przynależności do tej samej grupy kapitałowej v,raz z dokumentami lub

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, nieza\eŻnie od innego

wykonawcy naleŻącego do tej samej grupy kapitałowej (ZaŁącznikNr 3 do SWZ).

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenię zamówienia

podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 2 pkt 2 (tj. na potwierdzenie braku

podstaw wykluczenia), składa kaŻdy z wykonawców występujących wspólnie.

4. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach art.

118 ustawy PZP, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust.

Ż pkt 2 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), w odniesieniu do każdego z

tych podmiotów).

5. Zamawiający nie wezwie wykonawcy do zfoŻenia podmiotowych środków

dowodowych, jeżeli możeje uzyskaó za pomocąbezpłatnych i ogólnodostępnych baz

danych, w szczegó|ności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z I'7.02.2005 r. o

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub

formularzu ofertowym, dane umozliwiające dostęp do tych środków;

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złoŻenia podmiotolvych środków dowodowych,

tłfue Zamawiający posiada, jeŻe|i wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich

prawidłowośó i aktualnośó.

7. JeŻęli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, Że złoŻone uprzednio podmiotowe

środki dowodowe nie są już aktualne, ZamawiĄący moŻe w każdym czasie wezwaó

wykonawcę lub wykonawców do zŁoŻęnia wszystkich lub niektórych podmiotowych

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złoŻenia.
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8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt 2 tiret 1

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.

9. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 tiret 1, powinny byó wystawiony nie

wcześniej niz 3 miesi ące przed ich z-ł.oŻeniem.

10. Jeżęli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zarrieszkaniama osoba, której dokument dotyczy,nie wydaje się dokumentów,

o których mowa w ust. ust. 2 pkt 2 tiret 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji,lub oświadczenie osoby, której dokument miał

dotyczyÓ, zŁożone ptzed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowęgo lub gospodarczego właściwym ze wzg|ędu na

siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

11. ofeńa musi zawierać:
1) Formularz ofertowy (ZałącznikNr 1 do SWZ);

2) oŚwiadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SWZ);

3) oryginał zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (eżeli

dotyczy);

4) oryginał pełnomocnictwa QeŻeli dotyczy);

5) oryginał pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum QeŻe|i dotyczy).

vII. Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów

1 . Do oferty Wykonawc a dołącza wyłącznie aktualne na dzięń składania ofert oświad czenia

w zakresie wskazanym ptzez Zamawiającego.

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

składa kaŻdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie.

3. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów lub powierzenia wykonania

części zamówienia podwykonawcy' oświadczenia składa kaŻdy z podmiotów.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni załączyć, do oferty oryginał

pełnomocnictwa. Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania ich w postępowaniu i

zaw ar cia umowy ramowej .

5. Jezeli Wykonawca nie złoŻył wymaganych pełnomocnictw albo złoŻył wadliwe
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pełnomocnictwa' Zamawiający wzywa do ich ńoŻenia w terminie przez siebie

wskazanym, chyba że mimo ich zŁożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo

konieczne byłoby uniewaznienie postępowania.

6, Zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy PZP jeŻeli jest to niezbędne do zapewnienia

odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający może Ia każdym etapie

postępowaniawezwai Wykonawców do złoŻeniawszystkich lub niektórych oświadczeń

lub dokumęntów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki

udziału w postępowaniu, a jeŻe\i zachodzą uzasadnione okoliczności do uznania, Że

złoŻone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do zŁoŻenia

aktualnych oświadczęń lub dokumęntów.

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznejo sposób porozumiewania

sięzZamawiającym

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma,

dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a

Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w

języku obcym są składane vłrazztłumaczeniemna język polski.

2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziałll w

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia składane są w oryginale w postaci

dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia

poświadczonej za zgodnośó z oryginałem.

3. Poświadczęniazazgodność, 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 lub oświadczeń, które kuŻdego znichdotyczą.

4. Poświadczenie za zgodnoŚć z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub

oświadczenia, o której mowa powyzej' następuje ptzy uŻyciu kwalifikowanego podpisu

elektroniczne go, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

5. Zamavłiający dopuszczaw szczegóIności następujący format przesyłanych danych: .pdf'

.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

6. Składanieprzez Wykonawcę dokumentów elektronicznych, oświadczeń, elektronicznych

kopii dokumentów lub oświadczeh, atakże wszelka komunikacja między ZamawiĄącym

a Wykonawcą odbywa się przy uzyciu:

_ mini portal_u: htĘs://miniportal.uzp. gov.pl

- ePUAP-u: https://epuap. gov.pllwps/portal
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lub poczty elektronicznej: zamowienia@,mipskmazowiecki.pl (przv czvm ten ostatni

$Dosób komunikacii nie iest właściwv dla ofertv oraz składanvch wraz z nią

dokumentów).

7. Wykonawcazamietzający wziąÓ udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP.

Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularnyi złożenia,

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

8. Maksymalny rozmiar plików ptzesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy

do złoŻenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi l50

MB.

9. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń musi byó zgodny z

wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu spotządzania i przekazywania informacji oraz

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji

elektronicznej w postępowaniu o udzielenię zamówienia publicznęgo lub konkursie (Dz.

U.22020 r.,poa.2452).

IX. Opis sposobu przygotowania ofert

1. oforta musi byó sporządzona w języku polskim. Do przygotowania oferty zaleca się

skorzystanie z Formu|arua oferty, stanowiącego Zał'ącznik Nr 1 do SWZ. W przypadku

gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza

oferty, oferta powinna zawietaÓ wszystkie informacje wymagane wewzotze.

2. ofertę składa się, pod rygorem nieważnościn w formie elektronicznej opatrzonej

podpisem kwalifikowanym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem

zaufanym lub osobistym w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w

formatach: .txt, .rtĘ .pdf, .doc, .docx, .odt.

3. Do oferty naleŻy dołączyć, dokumenty i oświadczenia zgodnie z pkt. VI.11 SWZ w formie

elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym albo w postaci elektronicznej

opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistYffi, & następnie zaszyftowaó vłtaz z plikami

stanowiącymi ofertę.

4. Sposób zaszyfrowania i z'łoŻenia oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika'',

do stępnej na stronie : https : //miniportal. uzp. gov.pl

5. JęŻęIi dokumenty elektroniczne, ptzekazywanę przy użyciu środków komunikacji

ęlektronicznej, zawietają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o rwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.:

Dz. U. z 2020 t., poz. I9I3 ze zm.) Wykonawca' w celu utrzymania w poufności tych
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informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z

jednoczesnym zaznaczęniem polecenia ,,ZaŁącznik stanowiący tajemnicę

przedsiębiorstwa'', a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część musi ten plik

zaszyftować.

Uwaga _ Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu przepisów o zwa|czaniu nieuczciwej konkurencji, jeŻeli Wykonawca, nie

później niż w terminie składania ofertzastrzegł, Że nie mogą byó one udostępniane oraz

vłykazał, iŻ zastr zeŻone informacj e stano wi ą taj emnicę prze dsiębi o rstwa.

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, bądź inne dokumenty, zostały

wystawione przez upowaznione podmioty jako dokument w postaci papierowej,

ptzekazu1e się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (tj. skan), opatrzone

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

poświadczające zgodnośó cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

7. ofeńa powinna byó podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania

Wykonawcy, zgodnie z fotmąreprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo ptzęz

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku, gdy osoba podpisująca

ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba

uprawiona do reprezentacji, musi przedstawió pełnomocnictwo do występowania w

imieniu Wykonawcy oruz jego reprezentowania i zaciąganiazobowiązańfinansowych.

x. Sposób oraz termin składania ofert

1. 'Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy miniPortal:

https://miniportal.uzp.eov.pl

2. Numer ID postępowania znajduje sięw Załącznik nr 9 do SWZ - ID Postępowania.

3. Termin składania ofert upływa w dniu 10J12022 r.o o godz. 10:00 - decyduje data oruz

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego.

4. oferta złoŻona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art.226 ust. 1 pkt 1 ustawy

PZP.

5. Wykonawcaprzedupływem terminu do składania ofert może zmienió lub wycofaó ofertę

zgodnie z instrukcj ą użytkownika systemu miniPortal-ePUAP

6. Wykonawca nie moze skutecznie wycofaó oferty ani wprowadziÓ zmian w treŚci oferty po

upływie terminu składania ofert.
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xI. Termin złl,iązania ofeńą
1. Wykonawca jest związany ofortą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy

czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania

ofert, tj. do dnia 08.02.2022 r.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi ptzed upływem terminu

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zanawiający przed upływem

terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyraŻenie zgody na

ptzedłużenie tego terminu o wskazywany przezniego okres, nie dłuzszy niż 30 dni.

3. PruedłuŻenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złoŻenia ptzez

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wytuŻeniu zgody na przedłvżenie terminu

związania ofertą.

4. Jezeli termin związania ofertą upłynie ptzed wyborem najkorzystniejszej oferty,

zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta ottzymała najv'ryŻszą ocenę' do

wyraŻenia w wznaczonym ptzez zamawiĄącego terminie pisemnej zgody na wybór

jego oferty. W przypadku braku zgody zanawiający zwnacasię o wyrazenie takiej zgody

do kolejnego wykonawcy, którego oferta zostil'a najwyżej oceniona, chyba Że zachodzą

przesłanki do unieważnienia postępowania.

xII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

XIIL Termin otwarcia ofert

1. otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu

l0.0L.Ż022 t. godz. 1 1.00. otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie

ofęrt.

2. Zamawiający, nĄpóżniej ptzed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza ptzeznaczyć na

sfi nansowanie zamówienia.

3" JeŻęIi otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku

awarii tego systemu, która powoduje brak mozliwości otwarcia ofert w terminie

określonym ptzez zamawiającego, otwarcię ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

ZamawiĄący poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej

prowadzonego postępowania.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej

prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy PZP.
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xlv. opis kryteriów oceny ofeńn waga kryteriów oceny ofeńo sposób oceny ofert

1. Zanawiający dokona wyboru dwóch najkorzystniejszych ofert kierując się następującymi

kryteriami i wagami:

K6 - Cena oferty brutto _waga600ń

T _ Czasdostawy - waga 40oń

LiczbapuŃtów K uzyskanychptzez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:

K=KctT
Ż. Kryterium 

''cena 
oferty brutto''

Maksymalną\iczbę puŃtów w tym kryterium otrzyma oforta Wykonawcy, zawierająca

najnizszącenę' pozostałe będą oceniane wg następującego wzoru:

Kc: C/C5x60pkt
gdzie:

C -najniższacenaoferty brutto, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

C5 _ cena brutto badanej oferty, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

3. Kryterium ,,Czas dostawy"

Zamawiający dokona oceny oferowanego przez Wykonawców czasu dostawy kruszywa

w ilości 140 Mg, w dniu następującym po dniu złoŻenia zamówienia jednostkowego w

godzinach wskazanych w pkt. II.4jlSWZ' w następujący sposób:

T: 0h-2h 40pkt.
2h-3h 30 pkt.
3 h- 4h .............20 pkt.
4 h - 5 h .............10 pkt.
5 h- 6 h ..... .5 pkt.

powyżej6h... ...0pkt.

Najkrótszy czas dostawy wymagany ptzezZamawiającego to Ż godziny.

oferta Wykonawcy, która nie będzie zawierała określenia czasu dostawy zostanie

odrzucona na podstawie art. 226 ust. l pkt 5 ustawy PZP jako niezgodna z waruŃami

SWZ.

4. Łącznailośó punktów ocenianej oferty będzie sumą punktów przyznartych tej ofercie w

obu kryteriach.

5. PuŃty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Za nĄkorzystniejsze, Zamawiający vzna maksymalnie dwie oferty' które otrzymają

najwyŻsząIiczbę punktów w przedzialeichŁącznej liczby od 90 do 100 pkt.
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xv. Informacje o formalnoŚciach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w

celu zawarcia umowy ramowej

1. Zamawiający zawrze umowę ramową z kaŻdym z dwóch Wykonawców, których oferty

otrzymały najwyższą|iczbę punktów w ptzedziale ich łącznejliczby od 90 do 100 pkt.

2. Umowa ramowa zostanie za'wafta w terminie i w sposób określony w art. 308 ust. 2 lub

odpowiednio art. 308 ust. 3 pkt 1) lit. a) ustawy PZP.

3. osoby reprezentujące Wykonawaę ptzy podpisywaniu umowy powinny posiadaó ze sobą

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy' o ile umocowanie to

nie będzie wynikaÓ z dokumentów załączonych do oferty'

4. Jężeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, Zarnawiający moŻe żądać przed zawarcięm umowy w sprawie zamówienia

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, która winna

zawieruć zapisy regulujące co najmniej:

- zobowiązanie do rcalizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie rcalizacji umów

wykonawczych,

- określęnie zakręsu rcalizacji umów wykonawczychptzezkuŻdy z podmiotów,

- czas obowiązywania łączącej te podmioty umowy' nie krótszy niŻ czas umowy

ramowej.

5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

uchyla się od zawarcia umowy ramowej lub nię wnosi wymagane go zabezpieczenia

należytego wykonania umowy' Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert

spośród ofert pozostałych spełniających warunek najkorzystniejszych albo moŻe

unieważnió postępowanie.

6. Ptzed podpisaniem Umowy ramowej Wykonawcy, będą zobowiązani do wniesienia

zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy.

xvl. Wymagania doĘczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zanawiający określa wysokośó zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy na kwotę

10.000.- zł (dziesięciu tysięcy złotych).

2. Wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy słuzy Zanawiającemu

pokryciu roszczęn z tytułu niewykonania lub nienalezytego wykonywania umowy

wykonawczej.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy moŻna wnieśó w formach wymienionych

w art. 450 ust. 1 ustawy PZP.
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4. ZamawiĄący nie wraza zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 wtavły PZP.

5. oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy musi byó dostarczony do Zamawiającego najpóŹniej w dniu podpisania Umowy

ramowej.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieśÓ

przelewem na rachunek bankowy ZarnawiĄącego;

Bank Spółdzielcry w Mińsku Mazowieckim Nr 52 9226 0005 0000 8035 2000 0040

z podaniem tytułu:

,,Zabezpieczeniena\ęŻytego wykonania umowy' nr sprawy RI.27I.1.1'3.Ż02I".

7. Zanavłiający zwróci kwotę zabezpieczeniana\eŻytego wykonania umowy w terminie 30

dni od dnia zakohczenia obowiązywania Umowy ramowej po uznaniu przez

Zamawiającego zanależycie wykonaną ostatniej z umów wykonawczych.

XVil. Podwykonawcy

1. Zamawiający dopuszcza możliwośó powierzenia wykonania części zamówień

j ednostkowych podwykonawcy.

2. Zamawiający Żąda wskazania przęz Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na

których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1

ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. JeŻe|i zmiana albo rczygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w

ce|u wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu jest on obowiązany

wykazaÓ ZamawiĄącemv, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na którego zasoby

powoływał się w trakcie prowadzonego postępowania.

XVIU. Projektowane postanowienia umowy ramowej

Projektowane postanowienia Umowy ramowej oraz możliwośÓ dokonania zmian tej

umowy' Zamawiający określił w jej wzorze, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ _

Wzór Umowy ramowej.

xlx. Pouczenie o środkach ochrony prawnej prrysługujących Wykonawcy

1. Wykonawcy otaz innemu podmiotowi, jeŻeli ma lub miał interes w uzyskaniu

zamówienia otaz poniósł lub może ponieśó szkodę w wyniku naruszenia przez
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zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w

dziale IX ustawy PZP.

2. odwołanie wnosi się do Prezesa KIo.

3. Na orzęczenie KIo oraz postanowienie Prezesa KIo stronom otaz uczestnikom

postępowania odwoławczago przysługuje skarga do Sądu okręgowego w Warszawie _

sądu zamówień publicznych.

Xx. Klauzula informaryjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z afi. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniaPar\amentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z

dnia 27 kwiętnia Ż016 t. w sprawie ochrony osob ftzycznych w związku z ptzetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95l46lwB (ogólne rczporządzenie o ochronie danych) (Dz.IJrz. UE L tl9 z

4.5.2016 r., str. 1), dalej ,,RoDo'', informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,

ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 756 Ż5 00; e-mail:

gmina@minskmazowiecki. pl

Ż. W sprawach związartych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować, się z

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) : e-mail : iod@.minskmazowiecki.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwatzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i
udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej,

archiwizacj i danych, dochodzen ia rcszczei lub obrony przed roszczeniami.

4. Podstawą ptzetwaruartia danych osobowych jest:

1) ustawa z lL9.2019 r. _ Prawo zamówień publicznych;

Ż) ustawa z27,8.2009 r. o finansach publicznych;

3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

4) arr. 6 pkt.l lit. c RODO
_ przetwatzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciązącego

na administratorze.

5. odbiorca lub kategorię odbiorców: podmioty upowaznione na podstawie za'wartych

umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w

szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja

postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74_76 ustawy PZP. Zasada jawności ma

zastosowanie do wszystkich danych osobowych,zvłyjątkiem danych, o których mowa

w art. 9 ust. 1 RODO (szczegolna kategoria danych).
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6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanę przęz okres niezbędny do realizacji celu

ptzetwarzania oraz ptzez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji

kancelaryjnej, jednolitych rueczowych wykazów akt otv instrukcji w sprawie

organizacji i zakresu działaniaarchiwów zakładowych, w szczegóIttości zgodnie z art.

78 ust. 1 i 4 ustawy PZP ptzez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o

udzielenie zamówienia, a jeŻeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia

publiczneg o przehacza 4 lata _ przez cały okres obowiązywania umowy.

7. Posiada Pani/Pan prawo:

1) Żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku,

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art.75

ustawy PZP,Żądać od osoby, której dane dotyczą,wskazania dodatkowych informacji

mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakotrczonego postępowania o

udzielenie zamówienia;

2) Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76

PZP wykonanie tego obowiązku nie moze natuszać integralności protokołu

p o stęp owan ia or az j e go zil'ączników ;

3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do

celów, w których zostały zebrane,lub w inny sposób przetwanane;

4) Żądaniaograniczeniaprzetwarzania danych osobowych; zgodnie z art.74 ust. 3

PZP wykonanie tego obowiązku nie ograniczaprzetwatzania danych osobowych do

czasu zakoiczęnie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki2,00-913 Warszawa.

9. PanilPana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu

decyzjt, w tym równiez profilowaniu.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą ptzekazywane do państw trzecich.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie PZP'

związanych z ldziaŁem w postępowaniu _ konsekwencje niepodania określonych

danych wynikają z ustavły PZP .

12. Jednocześnie ZanawiĄący przypomina o ciĘącym na Pani/Panu obowiązku

informacyjnym wynikającym z art. 14 RoDo względem osób fizycznych, których

dane przekazarle zostaną Zamawiającemu w związkllzprowadzonym postępowaniem

i które ZamawiĄący pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w
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postępowaniu, chyba Że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączett, o których

mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

X)(I. Załączniki do SWZ

1. ZaŁącznikNr 1 do SwZ _ Formularz ofertowy

2, ZałącznikNr 2 do swz - oświadczenie zart.125 ust. 1 ustawy PZP

3. ZałącznikNr 3 do SWZ _ oświadczenie grupa kapitałowa

4. ZałącznikNr 4 do SWZ _ Wykaz pojazdów

5. ZałącznikNr 5 do SWZ _ Wykaz dostaw

6. ZałącznikNr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

7. ZałącznikNr 7 do SWZ _ Wzót umowy ramowej

8. ZałącznikNr 8 do SWZ _ Wzór umowy wykonawczej

9. ZałącznikNr 9 do SWZ - ID Postępowania
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