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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:

„Zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont nawierzchni
dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie”

Typ zamówienia: dostawy
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca.

Zatwierdziła:

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Zastępca Burmistrza
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Nazwa
Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Tryb udzielenia zamówienia oraz rodzaj procedury badania ofert.
Opis przedmiotu zamówienia.
Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia.
Termin wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5 Pzp.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego.
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Wymagania dotyczące wadium.
Termin związania ofertą.
Opis sposobu przygotowania ofert.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Opis sposobu obliczenia ceny.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w
sprawie zamówienia publicznego.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Wykaz załączników do siwz.

ZNAK SPRAWY: GKIM.271.8.2019

2

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ RODZAJ PROCEDURY BADANIA OFERT.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w przedmiotowym postępowaniu zastosuje
„odwróconą procedurę” dla prowadzenia postępowania, tj. najpierw dokona oceny ofert, oceni czy informacje
zawarte w wymaganych oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki w postępowaniu zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp; a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp.
4. Zamawiający informuje, że na każdym etapie postępowania, w celu zapewnienia odpowiedniego
przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia może wezwać Wykonawców zgodnie z art. 26 ust. 2f Pzp
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont
nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.
2. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i transport kamienia wapiennego o frakcji 0 - 31,5 mm
z zachowaniem proporcji frakcji pośrednich
Wielkość ziaren w mm
Udział %
0-1

max 25

1-8

max 30

8 - 16

min 20

16 - 31,5

min 25

Razem

100

oraz frakcji 0 - 63 mm z zachowaniem proporcji frakcji pośrednich,
Wielkość ziaren w mm
Udział %
0-1

max 17

1-8

max 24

8 - 16

max 15

16 - 31,5

min 18

31,5 - 63,0

min 26

Razem

100

(jakość kamienia: klasa - II, gatunek - 1) w ilości ok. 5.000 ton z przeznaczeniem na remont nawierzchni
dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pom.
Szacunkowy udział zakupionych frakcji wynosić będzie: frakcja od 0 do 31,5 mm - ok. 95%, frakcja od 0 do
63 mm - ok. 5 %. Podana powyżej ilość kamienia wapiennego jest wielkością orientacyjną i może być
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zmniejszana przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.
3. Warunki realizacji zamówienia:
Każdorazowe uruchomienie usługi poprzedzone będzie pisemnym zleceniem cząstkowym, w którym
zostanie określona ilość kamienia wapiennego, termin i miejsce jego wyładunku. Dostawy należy realizować
zestawami transportowymi z możliwością wyładunku podczas wolnej jazdy pojazdów. Ładowność zestawu
transportowego: od 25 do 28 ton.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć na potrzeby realizacji zamówienia co najmniej 10 zestawów
transportowych.
W przypadku gdy dostarczona partia towaru nie będzie spełniała wymogów wskazanych i opisanych w
opisie przedmiotu zamówienia, będzie to stanowić podstawę do natychmiastowego odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania w odpowiednim
laboratorium danej próbki w przypadku zgłaszanych zastrzeżeń co do jakości dostarczonej partii towaru oraz
zważenia ilości dostarczonego kamienia. W sytuacji potwierdzenia niezgodności- koszty przeprowadzenia
takiego badania będą obciążać Dostawcę.
4. Orientacyjne terminy realizacji dostaw:
a) do 31.05.2019 r. – ok. 3.000 ton,
b) od 01.06.2019 r. do 20.12.2019 r. – ok. 2.000 ton.
5.Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ
6.Wspólny Słownik Zamówień: 14212300-3 Kamień pokruszony lub rozłupany
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Pozostałe uregulowania dotyczące Podwykonawstwa zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 6 do siwz
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1. Dostawy odbędą odbywać się w dwóch etapach:
Orientacyjne terminy realizacji dostaw:
a) do 31.05.2019 r. – ok. 3.000 ton,
b) od 01.06.2019 r. do 20.12.2019 r. – ok. 2.000 ton.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.
A.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu, których spełnienia wymaga Zamawiający od Wykonawcy:
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2.1. w odniesieniu do kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2.2. w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
2.3. w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje co najmniej dwie dostawy
kamienia wapiennego dla co najmniej jednego odbiorcy w ilości minimum po 2.000 ton każda
zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
oraz podstaw wykluczenia Wykonawcy
z postępowania będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia, w oparciu o złożone przez
Wykonawców oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale 8 SIWZ.
4. Nie spełnienie przez Wykonawcę opisanych powyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
B. UWAGA dotyczy powoływania się na zasoby innych podmiotów:
1. 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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 13-22 Pzp.
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe innego podmiotu nie potwierdzają spełnienie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami.
C. UWAGA dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy
dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
2. Jeżeli Oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 PZP.
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Zamawiający nie stawia warunków.
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
1.Wykonawca wraz z ofertą (załącznik nr 1 do siwz) składa niżej podane oświadczenia aktualne na dzień
składania ofert (informacje zwarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu):
1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do
siwz,
2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik 3 do siwz,
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – załącznik nr 3 do
siwz,
4) 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 do siwz,
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunku
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
2. Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert:
1. oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia/grupa kapitałowa – załącznik nr 5 do
siwz
UWAGA:
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji której mowa w art. 86
ust. 5 ust. Pzp przekazuje Zamawiającemu przedmiotowe oświadczenie, oświadczenie należy złożyć
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. Wraz ze złożonym oświadczeniem,
Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy Wykonawca wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oświadczenia lub dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza w celu potwierdzenia spełniania udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Wykaz dostaw: należy sporządzić wykaz dostaw na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 4 do siwz, oraz dołączyć dowody, którymi są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty.
UWAGA:
a) wartości podane w walutach innych, niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg
średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, podając datę i kurs,
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty
składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wskazywać będą spełnienie
przedmiotowego warunku.
UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument
Wykonawcy składają wspólnie.
4. Oświadczenia lub dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu:

5.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
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należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które
określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w
posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o
ile są one aktualne.
6.1. Oświadczenia, o których mowa w siwz dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz
dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.
6.2. Dokumenty, o których mowa w siwz, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 8.1, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o
których mowa w siwz, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8. Dowód wniesienia wadium.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa
się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. 2012, poz. 1529 ze zm.) osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu faksu,
lub środków komunikacji elektronicznej (e-mail). W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną dokument musi być skanem oryginału pisma.
2. Oferty, oraz oświadczenia (składane wraz z ofertą) składa się w oryginale pod rygorem nieważności w
formie pisemnej. Dokumenty (składane wraz z ofertą) składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem w oryginale pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (E-mail) w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Oświadczenia i dokumenty można przesyłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail) jako
zeskanowany załącznik, podpisany przez osoby do tego odpowiednio umocowane i równocześnie wysłać
oryginał pisma w formie pisemnej drogą pocztową.
5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentów innych niż oświadczenia, w rozumieniu § 14
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),
następuje w formie pisemnej lub formie elektronicznej.
6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować:
1) na adres: Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
2) w formie elektronicznej: um.kowalewo@wp.pl,
7. Wykonawca pobierający specyfikację
istotnych warunków zamówienia ze strony internetowej
Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z której została pobrana,
gdyż Zamawiający będzie zamieszczał wszelkie informacje dotyczące postępowania, a w szczególności:
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zmiany ogłoszenia, wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedłużenia
terminu składania ofert itp.
8. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym ze oferty udostępnia się od chwili ich
otwarcia.
9. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. Udostępnienie protokołu lub
załączników następuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1128).
10. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.
1. Adres strony internetowej Zamawiającego:
2. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego:

www.bip.kowalewopomorskie.pl
um.kowalewo@wp.pl

11. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
- w kwestiach proceduralnych i merytaorycznych:
Wiesław Chmielewicz z-ca kierownika ref GKIM, tel. 056
um.kowalewo@wp.pl,
w terminach: poniedziałek - piątek w godz. od 9:00 - 15:00,

684-15-79 wew. 66 lub adres e – mail:

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy
złotych) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r.
poz. 978 i 1240).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim nr 58 9496 0008 0000 1720 2000 0052
z adnotacją: „Wadium – Zakup wraz z transportem kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont dróg
gminnych”.
4. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego
będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków
pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu
składania ofert).
5. Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2- 4 nin. rozdz. będzie skuteczne z chwilą,
gdy Zamawiający otrzyma stosowny dokument.
6. Gwarancje lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 - 5 nin. rozdz., muszą być sporządzone zgodnie
z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu
poręczającego),
2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczą,
3) kwotę,
4) termin ważności.
7. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 - 5 nin. rozdz., musi wynikać bezwarunkowe,
bez pośrednictwa banku lub innej instytucji, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:
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1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą potwierdzenie wniesienia wadium (kserokopię
gwarancji lub poręczenia albo przelew lub jego kserokopię).
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
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.
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i treść oferty musi
odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich
(PLN).
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Dokument należy
dołączyć do oferty.
6. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w
swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać
dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na
ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich można żądać Zamawiający do Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016. poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w ww. cytowanym rozporządzeniu,
inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez
Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp., powinno być parafowane przez Wykonawcę.
11. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty
winna być umieszczona informacja o ilości stron.
ZNAK SPRAWY: GKIM.271.8.2019

9

12. Zaleca się przy sporządzeniu oferty skorzystanie z wzorów (formularza oferty, oświadczeń, wykazu)
przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z
zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w
przygotowanych wzorach. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznaczone klauzulą: "Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)" i
dołączone do oferty, zaleca się, aby były oddzielnie spięte i dołączone na końcu oferty. Wykonawca nie
może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym między
innymi. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
15. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę część zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcy oraz podania firm Podwykonawców.
15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim,
Plac Wolności 1, pok. nr 2- od poniedziałku do piątku w godz. 7:00- 15:00 osobiście, za pośrednictwem
posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy a dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. poz. 1529 ze zm.) na adres jak wyżej.
2. Termin składania ofert do dnia 14.03.2019 r., do godz. 10:00.
3. O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. W przypadku wysłania
oferty drogą pocztową, kurierem jako termin złożenia oferty Zamawiający uzna termin w jakim oferta znalazła
się w posiadaniu Zamawiającego.
4. Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach
(kopertach), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane:
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, pok. nr 2oraz opisane: „Zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg
gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie”- Nie otwierać do dnia 14.03.2019 r. do godz. 10:15.
Wewnętrzne opakowanie winno być opatrzone dokładnym adresem Wykonawcy.
5. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w
kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. lub „WYCOFANIE”.
7. Wykonawca nie może wprowadzać zmian ani wycofywać oferty po upływie terminu składania ofert.
8. Termin i miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, pok.
nr 1- termin otwarcia ofert: w dniu 14.03.2019 r. do godz. 10:15
9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia- art. 86 ust. 3 Pzp,
10. Otwarcie ofert jest jawne.
11. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach- art. 86 ust. 4 Pzp.
12. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczącą:
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- art. 86 ust. 5 Pzp.
13. W części niejawnej Zamawiający dokona badania i ocenę ofert zgodnie z kolejnością działań:
1) badanie ofert,
2) ocena ofert i wskazanie oferty najkorzystniej ocenionej,
3) zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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14. Wykonawca, którego oferta została oceniona najkorzystniej musi spełnić wymagania określone przez
Zamawiającego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu o zamówieniu i
wymagania wynikające z przepisów ustawy Pzp. Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie wykonawcy
z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego
przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku – formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do siwz.
2. Cena oferty brutto ma obejmować wszystkie prace wynikające z informacji zamieszczonych w opisie
przedmiotu zamówienia i powinna być obliczona na podstawie załącznika do oferty.
3. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i powinna 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.
4. W cenie również powinny być uwzględnione wszystkie opłaty celne, podatki, w tym podatek VAT.
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek
rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.
2. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający określił następujące kryteria:
1) cena oferty (kryterium „Cena”) - waga kryterium - 60%,
2) kryterium „Termin dostawy” - waga kryterium - 40%.
4. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w poszczególnych
kryteriach. Maksymalnie oferta Wykonawcy może uzyskać 100 pkt, odpowiednio 60 pkt, i 40 pkt
w poszczególnych kryteriach.
5. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
1) kryterium „Cena brutto” (PC):
a) znaczenie kryterium - 60 pkt;
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena” :
oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania SIWZ oraz ustawy Pzp, otrzyma
maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” (60 pkt),
ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru:
60 xCb/Cn=Pc
gdzie:
Pc – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium „Cena”
Cn – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
Cb – cena badanej oferty
60 – maksymalna liczba pkt w kryterium „Cena”
2) kryterium „Termin dostawy” (Pg), liczony od daty otrzymania zlecenia ( drogą elektroniczną lub pocztową
):
a) znaczenie kryterium - 40 pkt;
b) Liczba punktów uzyskanych w kryterium termin płatności faktury będzie obliczana
według zasady:
- 0 punktów - za termin dostawy powyżej 4 dni
- 10 punktów – za termin dostawy do 4 dni
- 20 punktów – za termin dostawy do 3 dni,
- 30 punktów – za termin dostawy do 2 dni,
- 40 punktów – za termin dostawy do 1 dnia.
ZNAK SPRAWY: GKIM.271.8.2019

11

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego
oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do
kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,,
5) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1. pkt 1 i 5, na stronie internetowej.
3. Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo - 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
4. Termin zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być krótszy jeżeli w postępowaniu o
udzielenie zamówienia:
- została złożona tylko jedna oferta;
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności
zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z akceptacją istotnych postanowień umowy
proponowanych przez Zamawiającego.
19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego
zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ - Załącznik nr 6 do siwz.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić na podstawie uregulowań zawartych w art. 144 ust. 1. ustawy
Pzp.
3. Warunki umożliwiające zmianę treści umowy oraz dopuszczalny zakres zmiany umowy w sprawie
zamówienia publicznego zawiera § 7 wzoru umowy - Załącznik nr 6 do siwz.
20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, 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 Prawo
zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy
Pzp.
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3. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy ustawy Pzp • odnośnie odwołania (Dział
VI, Rozdz. 2, art. 180-198) • odnośnie skargi do sądu (Dział VI, Rozdz. 3 art. 198a-198g)
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.

21. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr
119) (RODO).
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kowalewo Pomorskie, reprezentowana przez
Burmistrza, z siedzibą: Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, telefon: (56) 684-10-05, fax: (56) 68410-71, e-mail: burmistrz@kowalewopomorskie.pl (odbiera kancelaria urzędu).

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje sferę
przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych: Lilianą Kwas, możecie Państwo
skontaktować się za pośrednictwem e-maila: iod@kowalewopomorskie.pl lub pisemnie - na adres siedziby
Administratora, podany w punkcie 1.

3. Państwa dane przetwarzane będą w celu:
•

wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

•

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

•

realizacji ustawowych zadań, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które Administrator
realizuje w interesie publicznym w ramach powierzonej władzy publicznej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e
RODO).
Gmina Kowalewo Pomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów
prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.
130). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z też szeregu ustaw kompetencyjnych
(merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora
Danych.
Podstawą przetwarzania danych może być również Państwa dobrowolna zgoda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a
RODO) w celu, np. uczestnictwa w ogłoszonym konkursie.

4. Zgodnie z obowiązującym prawem odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty
administracji publicznej, w tym miejskie jednostki organizacyjne, jeżeli np. rozstrzygnięcie Państwa sprawy
wymaga konsultacji lub do przekazania tych danych Administrator zobowiązany jest przepisami prawa.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, a następnie przez okres,
oraz w zakresie, wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym również spełnienie
obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz.67 ze zm.).
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6. Przysługują Państwu określone prawa m.in. prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich
sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do
przenoszenia danych.
Podkreślić należy, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być
ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych. Realizacja tych praw uzależniona jest od celu
przetwarzania oraz podstawy prawnej przetwarzania.
W przypadku, kiedy podstawą prawną jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie
8.

Państwa danych osobowych. Organem właściwym jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa.
W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe ich podanie jest wymogiem ustawowym
(obowiązkowe i wynika z przepisów prawa) lub umownym (dobrowolnym, ale niezbędnym do realizacji, np.
wniosku, umowy (bez ich podania nie będzie możliwości realizacji sprawy).

9. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
22. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty.
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw.
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania w związku z
przynależnością do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.
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