SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla
zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie dostaw pn.:

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej C65 B3 PU/RC w ilości 150 ton.

Sporządził: Kierownik Sekcji Budowy
i Zamówień Publicznych
mgr inż.Roman Kurkowicz

Kraśnik, dnia 03.03.2017r.

Zatwierdził: DYREKTOR ZDP Kraśnik
mgr inż. Sławomir Cielepała
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I.

Postanowienia ogólne

1. Zamawiający:
Powiat Kraśnicki - Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku,
adres:ul.Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik,
tel. 81 8264126, fax .81 8251027

Strona internetowa : www.powiatkrasnicki.pl
Poczta elektroniczna: zdp1@powiatkrasnicki.pl
2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
1/PN/ZDP/2017
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na nazwę
zadania i wyżej podane oznaczenie.
3. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (wraz z załącznikami).
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a w szczególności formularz ofertowy, załączniki oraz formularz cenowy
zostaną wypełnione przez Wykonawców ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy
jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – wpisuje on „nie dotyczy”.
Niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można wykorzystać wyłącznie
zgodnie z jej przeznaczeniem.
4. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
5.Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich odrzucenia.
6.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a także
z udziałem w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu.
7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w
art. 2 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.
8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art.
2 pkt 7 Prawa zamówień publicznych.

II.

Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).
2. Postępowanie jest prowadzone z udziałem komisji przetargowej.
3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.
2164 z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp;
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r, poz. 1126);
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę do przeliczenia
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wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2015r., poz. 2254).
Zgodnie z w/w Rozporządzeniem średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi
4,1749 zł.
4. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.), jeżeli
przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

III.

Opis przedmiotu zamówienia.

Nazwa zamówienia:
Dostawa emulsji asfaltowej kationowej C65 B3 PU/RC w ilości 150 ton.
1.Oferowana drogowa emulsja asfaltowa kationowa C65 B3 PU/R
parametrami
technicznymi i jakościowymi
musi odpowiadać Polskiej Normie przenoszącej Normę
Europejską PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych.
2.Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego partiami
w ilości po maksimum 4 tony (Zamawiający nie ma możliwości technicznych
zmagazynować jednorazowo większej ilości emulsji).
Przewidywana maksymalna łączna ilość emulsji do dostarczenia w ramach niniejszego
zamówienia wynosi 150 ton.
3.Miejscem dostawy będą wskazane miejsca na bazach Obwodów Drogowych w Spławach
(koło Kraśnika) i w Szastarce.
4.Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi telefonicznie dostawcę o
potrzebie dostawy określonej ilości emulsji, podając jednocześnie dzień godzinę i miejsce.
Ilość godzin wyprzedzenia będzie zgodna z czasem dostawy emulsji wpisanym w ofercie
wybranego w przetargu Wykonawcy.
5.Zasady odbioru dostarczonej emulsji asfaltowej:
a)przy wyładunku (przepompowywaniu) emulsji winien być obecny
upoważniony
pracownik danego obwodu drogowego, dokonuje on także potwierdzenia odbioru
emulsji,
b)dostarczana emulsja winna odpowiadać warunkom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881 z późn. zm.) na potwierdzenie czego
Dostawca dołączy odpowiedni dokument,
c)z partii dostarczonej emulsji asfaltowej budzącej wątpliwości co do jej jakości,
zostanie pobrana protokólarnie próbka w obecności
przedstawiciela Dostawcy i
przekazana do przebadania do niezależnego laboratorium
wskazanego przez
Zamawiającego. W przypadku
nie spełnienia
przez tą próbkę
ww.
warunków technicznych koszty badania opłaca
Dostawca a Zamawiający nie
zapłaci za niniejszą partię emulsji. Niniejsza partia emulsji
musi być przez
Dostawcę odebrana od Zamawiającego w ustalonym terminie,
d)dostarczenie dwóch partii emulsji nie spełniających warunków technicznych
zawartych w odpowiednich normach lub
opóźnienie w odbiorze od
Zamawiającego
emulsji o niewłaściwej jakości może spowodować
wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, nie
dając Dostawcy prawa (podstaw) dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
6.Wspólny słownik zamówień (kod CPV):
44.11.37.00-2.
Materiały do naprawienia nawierzchni drogowych

IV. Termin wykonania zamówienia
1. Wymagany termin realizacji dostaw ustala się do dnia 31.12.2017r.
2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
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V.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez
złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez
złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że wykonali lub wykonują należycie, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej jedną dostawę, zbliżoną zakresem do
dostaw objętych przedmiotem zamówienia, czyli związaną z okresowymi lub ciągłymi
łącznymi dostawami emulsji asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto
każda.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, niezależnie od charakteru
prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi
jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe.
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9. Oferty wspólne.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku
ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamówienia albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, z którego
powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do
oferty. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego
pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.
2) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający
ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą
ich współpracę.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
(załącznik nr 2 i 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
11. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12. Zamawiający wzywa, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
13. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.
1) Etap I – Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na
podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału i nie
podleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ;
2) Etap II – Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających.
a) Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie
Oświadczenia.
b) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.

VI. Podstawy wykluczenia
1. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do złożenia ofert lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
2) wykonawcę, będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z
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późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.
poz 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji miedzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienie publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,
1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.)
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lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 14 ustawy Pzp,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacji określonej w art. 17 ust. 1
pkt 2-4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym
mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż
3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt
15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13
lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny
okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,
b) w ust. 1 pkt 15
c) w ust. 5 pkt 5-7
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– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiedniego uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 1 p-pkt 2 i 3; 5-9 oraz pkt 2
p-pkt 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznana
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego przedmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz
nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie pkt 5.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 8, przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, Wykonawca winien przedłożyć
następujące oświadczenia lub dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i oświadczenie o nie podleganiu
wykluczeniu z postępowania, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 i załącznik nr 3:
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także odrębne Oświadczenia dla
każdego z tych podmiotów;
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
c) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu– załącznik nr 3;
d) dokumenty wskazane w pkt a, b i c muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
e) w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków
udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o
zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, niewymaganych działów i
sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.
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2) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest
przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale VI. ust. 1 pkt 12 SIWZ – załącznik nr 5.
2. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na
wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie
i miejscu ich dostarczenia:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na
wezwanie zamawiającego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp:
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie
i miejscu ich dostarczenia:
1) Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane, wraz z
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,
potwierdzający spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2 pkt 3.
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.
4. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na
wezwanie zamawiającego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp:
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie
i miejscu ich dostarczenia:
1) Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości
potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub
specyfikacjom technicznym, tj. informacje potwierdzające przydatność
materiałów, tj. emulsji asfaltowej do stosowania przy naprawianiu nawierzchni
drogowych, tj.:
a) Informacja towarzysząca wyrobowi oznakowanemu znakiem CE, zawierająca dane
wyszczególnione w § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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5. Wykonawcy zagraniczni:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 1 niniejszej
specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby.
6. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem.
7. Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
8. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa się
oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca - odpowiednio,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
10. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w
niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (po dokonaniu
czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.)
11. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić
Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i
wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje.

VIII. Podwykonawstwo
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców. Brak takiej informacji oznaczać będzie, iż całość
zamówienia będzie realizowana samodzielnie przez Wykonawcę.
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia, Wykonawca,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o
wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
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4.

5.

6.
7.

niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie –
załącznik nr 3.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych Podwykonawców.
Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach: od
poniedziałku do piątku – od godziny 7.00 do godziny 15.00.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej.
3. Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania się z
Wykonawcami:
1) środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i faks;
2) operator pocztowy;
3) kurier;
4) osobiste doręczenie.
4. Korespondencja przesłana po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w
następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
5. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma,
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a
Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później, niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert –
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie
później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 7.
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie jednocześnie przekazana wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której
udostępniona jest przedmiotowa specyfikacja.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na której udostępniona jest niniejsza
specyfikacja.
11. Do dnia otwarcia ofert Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania strony
internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
12. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści przedmiotowej specyfikacji niezbędny będzie
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert. O fakcie tym niezwłocznie zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy,
którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz informacja ta
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zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona jest niniejsza
specyfikacja.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

X.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Roman Kurkowicz –tel. 81 8264123

IX.

Wadium

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium.

X.

Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu
związania ofertą do czasu wydania orzeczenia przez KIO.

XI. Sposób przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający
ofertę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Wszystkie strony oferty powinny być spięte i ponumerowane.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Powinna być napisana na
maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
6. Jeżeli jakiś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony
w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez
wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
7. Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do oferty należy załączyć
wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
8. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez
osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi
ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców albo w
ewidencji działalności gospodarczej lub zgodnie z postanowieniami umowy spółki.
9. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż
wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne
pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w pkt 8.
10. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone
pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.
11. Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez
osoby wskazane w pkt 8 albo pkt 9. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za
nieistniejącą.
12. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osoby wskazane w pkt 8 albo pkt 9.
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13. W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii dokumentu nieczytelnej lub budzącej
wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii przedmiotowego dokumentu.
14. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 roku Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca
zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione oraz
wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być
oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” i
załączone jako odrębna część niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.
15. W sytuacji, 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 podlegały
udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.
16. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazw (firm) oraz adresów, cen,
terminu wykonania zamówienia i warunków płatności, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.
2164 z późn. zm.) oraz innych informacji wynikających z przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153, poz.
1503 z późn. zm.).
17. Oferta musi:
1) obejmować całość przedmiotu zamówienia;
2) być kompletna.
18. W przypadku, gdy jakikolwiek składnik wzoru oferty nie dotyczy Wykonawcy, należy
wpisać „nie dotyczy”.
19. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność
do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być
zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji i
opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób
następujący:
„Oferta przetargowa dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku na dostawy
emulsji asfaltowej - nie otwierać przed godz. 1010 dnia 14.03.2017r.”
20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
21. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty. Wykonawca może przed upływem terminu do
składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę:
a) w przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje, w zamkniętej kopercie oznaczonej w sposób opisany w pkt 19 niniejszej
specyfikacji i dodatkowo opatrzonej napisem „Wycofanie”,
b) w przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeżeli oświadczenie o zmianie
pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów –
Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne
dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej w sposób opisany w
pkt 19 niniejszej specyfikacji i dodatkowo opatrzonej napisem „Zmiany”.
22. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu
do składania ofert.
23. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną
niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
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XII. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy przesłać/składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku,
23-200 Kraśnik, ul.Kolejowa 6 w sekretariacie (pokoju nr 204 - I piętro).
2. Termin przesłania/składania ofert upływa w dniu 14.03.2017r. o godz. 10.00.
3. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej otrzymania przez Zamawiającego.
4. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin
przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została
przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący
ich nienaruszalność.

XIII. Otwarcie i ocena ofert
1. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w
Kraśniku, ul.Kolejowa 6 w świetlicy (parter) w dniu 14.03.2017r. o godz. 10.10.
2. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do
Zamawiającego.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy (siedziby)
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, czasu
dostawy i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, czasu dostawy, warunków płatności zawartych w
ofertach.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
7.1. oczywiste omyłki pisarskie;
7.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
7.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ a nie powodujące istotnych zmian
w treści oferty,
zawiadamiając niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 7.3., podlega odrzuceniu.
9. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub
kosztu, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
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e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
10. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od:
1) Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych
ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o którym mowa w ust. 9, chyba że
rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 9.
11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na
Wykonawcy.
12. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIV. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Pod pojęciem ceny oferty należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014r. poz.
915 z późn. zm.).
2. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
3. W druku oferty należy podać cenę (netto) za dostawę jednej tony emulsji, podatek
VAT oraz wartość całego zamówienia (brutto) po przemnożeniu ceny
jednostkowej netto przez planowaną ilość dostaw tj.: 150 ton emulsji i doliczeniu
należnego podatku VAT .
4. Cena ofertowa powinna zawierać łącznie koszty emulsji oraz transportu
i rozładunku w bazie wskazanego obwodu drogowego.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę (w punkcie nr 4 w druku oferty), informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
6. Ceny jednostkowe muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z polskim
systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku),
przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe
zaokrągla się do 1 grosza.
7. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku
realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały
w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji (wzór umowy).

XV. Kryteria oceny ofert i sposób dokonywania oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał kryteria:
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1) Kryterium cena oferty:
Obliczana będzie według wzoru:
P1 = (Cmin/C) × W1, gdzie:
P1
– ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty,
Cmin – cena brutto najtańszej oferty,
C
– cena brutto rozpatrywanej oferty,
W1 – waga kryterium – cena oferty (W1=60 pkt).
2) Kryterium czas dostawy:
W kryterium czas dostawy oferty oceniane będą w następujący sposób:
Wykonawca, który oświadczy w formularzu ofertowym, iż zapewnia:
a) czas dostawy poniżej 24 godz. od złożonego zamówienia – otrzyma P2 = 20 pkt.
b) czas dostawy od 24 godz. a poniżej 48 godz. od złożonego zamówienia – otrzyma P2 =
10 pkt.
c) czas dostawy od 48 godz. do 72 godz. od złożonego zamówienia – otrzyma P2 = 0 pkt.
Maksymalny dopuszczalny do zaoferowania czas dostawy to 72 godziny od złożonego
zamówienia przez Zamawiającego.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w punktacji kryterium czasu dostawy wynosi 20pkt.

3) Kryterium termin płatności:
Obliczony będzie według wzoru:
P2 = (T/Tmax) × W3, gdzie:
P2
– ilość punktów obliczona dla kryterium termin płatności,
Tmax – najdłuższy oferowany czas terminu płatności,
T
– termin płatności rozpatrywanej oferty,
W3 – waga kryterium – termin płatności (W3=20 pkt).
3. Oferta z najdłuższym terminem płatności otrzyma 20 punktów dla kryterium termin
płatności, pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów zgodnie z wzorem
przedstawionym powyżej.
Minimalny termin płatności – 21 dni kalendarzowych.
Maksymalny termin płatności – 30 dni kalendarzowych.
Jeżeli wykonawca wpisze ilość dni mniejszą od 21 lub większą niż 30 w takich
przypadkach oferta będzie podlegała odrzuceniu.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwóch miejsc po
przecinku.
5. Zamawiający wybierze spośród ofert niepodlegających odrzuceniu ofertę, która uzyska
najwyższą łączną liczbę punktów.
6. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli
oferty. Jednocześnie informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert określone w rozdziale XV SIWZ.
2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia
niniejszego zamówienia publicznego, dostarczenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
3. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty poinformuje pisemnie
Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
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4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z wzorem umowy stanowiącym
załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Zawarta umowa jest jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

XVIII. Istotne postanowienia umowy
1. Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia – Wzór umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, tj.
2.1. Możliwe jest zmniejszenie zakresu zamówienia. Faktyczna ilość przedmiotu
zamówienia zakupionego w okresie obowiązywania umowy będzie uzależniona od
bieżących potrzeb Zamawiającego.
2.2. Możliwa jest zmiana treści umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i
Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.
2.3. Możliwa jest zmiana treści umowy w przypadku zmiany oznaczenia danych
dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy.
2.4. Możliwa jest zmiana treści umowy w przypadku przekształcenia organizacyjnego lub
zmiany właściciela przedsiębiorstwa Wykonawcy, w tym w szczególności zmiany
będące następstwem łączenia, podziału, przekształcenia lub likwidacji.
2.5. Możliwa jest zmiana treści umowy w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty.
2.6. Zmianę może zainicjować Zamawiający albo Wykonawca. W tym celu należy złożyć
pisemny wniosek w sprawie proponowanej zmiany do drugiej strony. Może to być:
a) wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany;
b) wniosek Zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycje zmiany;
c) wniosek Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.
2.7. Wniosek musi zawierać w szczególności:
a) opis zmiany;
b) uzasadnienie zmiany;
c) opis skutków zmiany;
d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

XIX. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy
Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – Środki ochrony prawnej, przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy.
Odwołanie.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
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d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w
postaci
elektronicznej, podpisane
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Na czynności, o których mowa w pkt 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.
180 ust. 2 ustawy Pzp.
9. Odwołanie wnosi się:
1) W terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4) Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później
niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia;
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12. Wpis od odwołania wnosi się na konto Urzędu Zamówień Publicznych najpóźniej do
dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do
odwołania.
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XX. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art.
2 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.

XXI. Umowy ramowe
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 2 pkt 9a oraz w
rozdziale 1 działu III przepisy szczególne Prawa zamówień publicznych.

XXII. Informacja o przewidywanych zamówieniach dodatkowych
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXIII. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 2 pkt 7
Prawa zamówień publicznych.

XXIV. Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiającego
1.
2.

Strona internetowa Zamawiającego: www.powiatkrasnicki.pl
Poczta elektroniczna: zdp1@powiatkrasnicki.pl

XXV. Informacje dotyczące walut obcych
1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w
walucie polskiej.

XXVI. Aukcje elektroniczne
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznych.

XXVII.

Koszty udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVIII.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4.

XXIX. Załączniki do SIWZ
Załączniki składane wraz z ofertą:

1. Formularz ofertowy
- załącznik nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
- załącznik nr 3
Załącznik, którego nie należy składać. Do zapoznania się dla Wykonawcy:

4. Wzór umowy

- załącznik nr 4

Załącznik składany w terminie 3 dni (bez wezwania Zamawiającego) od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert:

5. Oświadczenie o przynależności (lub nie) do grupy kapitałowej

- załącznik nr 5

Załączniki składane w terminie 5 dni na wezwanie Zamawiającego. Składa Wykonawca, którego oferta jest
najkorzystniejsza:

6. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw
7. Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia

- załącznik nr 6
- załącznik nr 6a
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