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20 stycznia 2017r. 

Nr sprawy: ZP.01.2017 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

zwana dalej „specyfikacją" lub „SIWZ", sporządzona dla dostawy, której wartość nie przekracza kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 2263 z pózn. zm. ), zwanej dalej „ustawą". 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

1.1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krynicy-Zdroju.   

1.2. siedziba: ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica –Zdrój, woj. małopolskie; 

1.3. Tel.   (18) 471-28-71; 

1.4. Fax.: (18) 472-52-67; 

1.5. NIP: 734-001-05-96; 

1.6. REGON: 490025799-17-113; 

1.7. Adres poczty elektronicznej: mpgk@mpgk-krynica.pl  

1.8. Adres strony internetowej: http://www.mpgk-krynica.pl/. 

 

2. Postanowienia ogólne - Tryb udzielenia zamówienia : 

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późniejszymi zamianami ), zwanej dalej „ustawą", a także 

wydanymi na podstawie ustawy Rozporządzeniami wykonawczymi: 

2.2 Ilekroć w treści jest mowa o SIWZ, rozumie się przez to Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

2.3 Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część. 

2.4 Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy będzie stosował tzw. procedurę odwróconą, tj. 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie będzie badał, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

3.1     Opis przedmiotu zamówienia 
Niniejsze zamówienie obejmuje dostawę 400 ton soli drogowej (+/- 50 ton) 
o granulacji od 0,25 mm do 4 mm w tym pow.1 mm max. 20% , z zawartością chlorku sodu NaCl min. 98% ,z 
zawartością chlorku wapnia min. 0,90 %, z dodatkiem antyzbrylacza w ilości min. 20 mg/kg, o pozostałych 
właściwościach opisanych Polską Normą , z przeznaczeniem do zimowego utrzymania nawierzchni dróg. 
Dostawa soli będzie realizowana sukcesywnie (w kilku terminach) do bazy transportowej ZSTiS w Powroźniku 
140, Gmina Muszyna na polecenie Zamawiającego, partiami po ok. 60 ton. 
 
3.2 Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie na dostawę soli telefonicznie  
lub faxem, dostawa powinna być zrealizowana w ciągu 24 godzin  od chwili otrzymania zgłoszenia. Termin 
dostawy soli Wykonawca będzie uzgadniał z upoważnionymi do tej czynności pracownikami Zamawiającego. 
Wykonawca zapewnia dostawę soli własnym transportem i na swój koszt.  

1) Zapłata nastąpi w częściach - za faktycznie dostarczoną ilość soli, po wykonaniu każdorazowej dostawy. 

2) W przypadkach wątpliwych Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli laboratoryjnej dostarczonej 

soli z każdej partii dostawy w wybranym przez siebie laboratorium. W przypadku stwierdzenia 

wadliwości przedmiotu dostawy kosztami badań zostanie obciążony Wykonawca. Poniesie on również 

koszty wymiany partii dostawy na materiał zgodny z wymogami.  

mailto:%20mpgk@mpgk-krynica.pl
http://www.mpgk-krynica.pl/


Dostawa  soli drogowej na potrzeby własne dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

Spółka z o.o.  w Krynicy-Zdroju,  nr sprawy  ZP.01.2017 

2 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli makroskopowej dostarczonego materiału. W 

przypadku stwierdzenia zbrylenia bądź obecności niedozwolonych domieszek Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć nowy transport przedmiotu zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego w czasie 

nie dłuższym niż 24 godzin.. 

 
3.3    Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
 

 CPV -   34927100-2  sól drogowa 

 

3.4    Wymagania stawiane Wykonawcy: 
Wykonawca powinien dostarczyć sól drogową , zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów prawa. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonej soli i jest zobowiązany  

do przedstawienia wraz z dostawą aktualnego świadectwa jakości soli drogowej. 

Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy i zagwarantować 

realizację jednorazowej dostawy,w ilości ok. 60 ton w ciągu 24 godzin ( 1 dzień)  od telefonicznego zgłoszenia 

takiej potrzeby przez Zamawiającego. 

3.5 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.  

 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z 
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  Wykonawca poda nr telefonów  kontaktowych i  faxu w celu 
umożliwienia kontaktów  z Zamawiającym  i zobowiązuje się do  każdorazowego informowania o zmianach w 
powyższym zakresie.  

 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę . 
Oferowana i dostarczona sól drogowa musi być na dzień składania ofert  zgodna  z wymaganiami  z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku zmiany przepisów lub ich zastąpienia innymi przepisami 
dostarczana sól drogowa każdorazowo musi spełniać wymagania wynikające z przepisów obowiązujących na 
dzień dostawy, z uwzględnieniem przepisów regulujących sposób transportowania materiałów.  
 

3.6 W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym 

przez  Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: 

a) dokumentu potwierdzającego posiadanie  aktualnego świadectwa jakości soli drogowej, 

b) wypełniony załącznik nr 1 do specyfikacji „Oferta". 
 
3.7 Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotowego zamówienia przy posłużeniu się podwykonawcami. 
Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający na 
podst. art. 36 b żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom oraz podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

 

3.8 Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w 

realizację zamówienia. 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 zamówienia. 

 

3.9 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 je spełnia w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

3.10  Zamawiający zastrzega, że: 
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a) podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy; 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one jego działaniami, uchybieniami lub 

zaniedbaniami, jego lub jego przedstawicieli lub jego pracowników; 

c) podwykonawca nie może zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez pisemnej zgody 

Wykonawcy i Zamawiającego; 

3.11 Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi 

z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszelkich praw nabytych przez Wykonawcę w 

stosunku do nich; 

e) Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za 

zlecone do podwykonania części zamówienia. 

 

3.12 Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia (dostaw): Polska, woj. małopolskie, 33-370 Muszyna, 

Powroźnik 140. Zamówienie obejmuje transport przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, 

realizowane własnym staraniem Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność 

4.  Termin wykonania zamówienia. 
4.1    Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:  w okresie do 30 kwietna  2017 roku. 

4.2 Dostawa soli drogowej będzie odbywała się na każde zamówienie Zamawiającego. Wykonawca musi 

zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy i zagwarantować realizację 

jednorazowej dostawy , w ilości  60 ton w ciągu 24 godzin ( 1 dzień)  od zgłoszenia takiej potrzeby przez 

Zamawiającego (drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie) . 

4.3 Każda dostawa przedmiotu zamówienia zostanie uznana za zrealizowaną w momencie podpisania przez 

upoważnionych pracowników Zamawiającego stosownego dokumentu zdawczo-odbiorczego 

stwierdzającego kompletność i zgodność dostarczonej soli drogowej  z ofertą Wykonawcy i po 

przedłożeniu przez Wykonawcę do każdej dostawy aktualnego świadectwa jakości soli drogowej 

4.4   Dostawy  soli drogowej mogą się odbywać tylko i wyłącznie w godz. 7:00-15:00 w dni robocze. 

5. Opis części zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość 

zwiększenia zamówienia publicznego na warunkach określonych w tym przepisie (zamówienia uzupełniające). 

7. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

 

8.1     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają 

wykluczeniu: 

a) Wykonawca, który zostanie pozytywnie zweryfikowany przez Zamawiającego oceną potwierdzenia 

spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia wstępnego według 

wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ. 
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b) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, a na 

wezwanie Zamawiającego przedłoży dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

oraz potwierdzenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

2). Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

W tym zakresie Wykonawca musi wykazać także, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia ( sumę 

gwarancyjną) równą co najmniej 100 000,00 zł ( słownie: sto  tysięcy złotych  00/100 zł), 

c) zdolności technicznej i zawodowej. W zakresie spełniania warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3) 
ustawy - dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający będzie rozpatrywał oferty 
Wykonawców, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali z należytą starannością co najmniej jedną 
dostawę polegającą na  dostawie soli drogowej w ilości co najmniej 300 ton w okresie 3 lat – złącznik nr 4 do 
SIWZ oraz przedstawią dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje). 

8.2 W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia, należy przedłożyć oświadczenie - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę (wzór do 

wypełnienia przez wykonawcę stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). 

8.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

8.4 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, warunków udziału w 

postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym.  

8.5 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 wstępnym. 

 

9.      Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
 

9.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. 
U. poz. 978, z późn. zm.) 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, z późn. 
zm.); 

1) 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; 

2) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z: 
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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 ustawy Pzp -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 ustawy Pzp, 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 3 000 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 3 000 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 art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, 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. 

9.2 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy 

Pzp, 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 doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego 

nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

9.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia 

 

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie 

Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty: 

10.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 

żąda złożenia następujących dokumentów: 

1) kopii aktualnych dokumentów w szczególności potwierdzonego  świadectwa jakości soli drogowej, 
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2) aktualną opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) równą co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto   tysięcy  

złotych  00/100 złotych). 

3) wykazu dostaw w okresie ostatnich trzech 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 dostawy zostały 

wykonane , wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 

należycie, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z 

dnia 26 lipca 2016r. (Dz. U. z 2016, poz. 1126). 

10.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda 

złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a dokumentów tych nie można pobrać z bezpłatnych 

powszechnie dostępnych baz danych; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 

oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (z zastrzeżeniem pkt 1). 

6) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (wykonawca może złożyć 

powyższe oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). 

10.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w 10. 2: 

1) pkt 4 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojtga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojuha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojugm
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ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

2) pkt 1-3 i 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

 

10.4 Dokumenty, o których mowa w ust. 10.3 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 10.3 pkt 2 lit. a, powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

 

10.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10.3, 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. 

10.6 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 10.2 

pkt 4, składa dokument, o którym mowa w ust. 10.3 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 

oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 

dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej 

osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

10.7 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 (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ). 

10.8 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z 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. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojtga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3dmobwhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojtge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqga
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10.9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust.10.2. 

 

10.10. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych 

w ust.10.2, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy. 

 

10.11. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (wykonawca może złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 5 do SIWZ). 

 

11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

11.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, 

faksem na nr (18) 472-52-67 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mpgk@mpgk-krynica.pl z zastrzeżeniem 

formy przewidzianej w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016r. 

 (Dz. U. z 2016r poz. 1126). 

11.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

11.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane zarówno przez Wykonawcę jak i przez 

Zamawiającego sporządzone będą w języku polskim. 

11.4 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się (w godzinach pracy Zamawiającego) z Wykonawcami 

są: 
 

a) mgr inż. Jolanta Szyszka  - Zastępca Dyrektora Generalnego MPGK Sp. z o.o., 

b) Janusz Gurgul - Kierownik ZSiTS. 

11.5 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a, 1b ustawy Pzp. Jednak nie później niż 

do upływu terminów przewidzianych w ustawie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

wpływa do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

11.6 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści na stronie internetowej. 

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

specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano specyfikację, a także zamieszcza ją na stronie internetowej. 

 

12. Materiały przetargowe. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3donjtha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3donjtha
mailto:mpgk@mpgk-krynica.pl
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12.1 Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków 

zamówienia bezpłatnie. 

 

13.     Wymagania dotyczące wadium. 

13.1 Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości   3 000,00 zł ( słownie trzy  tysiące  złotych). 

13.2 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium ww. wysokości: nie później niż w terminie 

składania ofert. 

13.3 Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) w pieniądzu - wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) 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 (teks t jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 
 

13.4 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, 

zostanie odrzucona. 

13.5 Wadium w pieniądzu: 

wadium w formie przelewu należy wpłacić na konto Zamawiającego PKO BP o/ Nowy Sącz    

64 1020 3453 0000 8302 0008 6967 z zaznaczeniem, że dotyczy przetargu pn.: „Dostawa soli 

drogowej na potrzeby własne dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka 

z o.o.  w Krynicy-Zdroju, nr sprawy  ZP.01.2017” 

a) za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego; 

b) Zamawiający określa porządkowy wymóg załączenia do oferty kserokopii przelewu; 

c) Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto. 

13.6 Wadium w pozostałych formach dopuszczonych specyfikacją: 
 

a) oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji, o których mowa w pkt. 13.3. lit. b) - e) należy załączyć do 

oferty przetargowej, albo 

b) alternatywnie oryginał można złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Kasie Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju , natomiast (wymóg porządkowy) kserokopię dokumentu 

oraz potwierdzenie złożenia dokumentu w ww. kasie (z określeniem dnia i godziny złożenia) załączyć do oferty. 

c) wadium składane w tych formach musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej ostatecznemu 

terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania 

ofertą. W razie zawieszenia biegu terminu związania ofertą lub przedłużenia terminu składania ofert, końcowy 

termin ważności wadium, o którym mowa w pkt 13.3 lit. b), c), d), e) albo zostanie przedłużony przez 

Wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres. 

13.7 Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji lub poręczeń jako zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy lub wadium przetargowego: 
 

a) gwarancje oraz poręczenia powinny być wystawione na Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju. 

b) w treści tych gwarancji oraz poręczeń nie mogą wystąpić żadne postanowienia ograniczające prawo 

Zamawiającego do ich realizacji. 

c) gwarancje oraz poręczenia muszą określać bezwarunkowe prawo Zamawiającego do ich realizacji; gwarancje 

oraz poręczenia, w których ograniczono prawa Zamawiającego, lub w których uzależniono realizację od 

spełnienia jakichkolwiek warunków przez Zamawiającego, do wykonania których Zamawiający nie wyraził 

zgody na piśmie, uznane zostaną jako nie spełniające warunków; 



Dostawa  soli drogowej na potrzeby własne dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

Spółka z o.o.  w Krynicy-Zdroju,  nr sprawy  ZP.01.2017 

10 

d) z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. 

Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis 

winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub 

czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 

żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 

13.8 Wadium (złożenie, zwrot, zatrzymanie) realizowane będzie wg zasad określonych w ustawie. 

 

14. Termin  związania ofertą. 

14.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania 

ofert. 

14.2 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. 

14.3 Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 14.2. nie powoduje utraty wadium. 

14.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. 

15. Opis sposobu przygotowania oferty. 

15.1. Informacje ogólne. 

1. Na ofertę składają się: 

1) wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy, 

2) oświadczenie wstępne (zał. nr 3 do SIWZ), 

3) Dowód wniesienia wadium, 

4) pełnomocnictwo osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę 

uprawnionej/uprawnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile 

wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 

 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść złożonej oferty musi odpowiadać 

treści specyfikacji. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez 

Zamawiającego. 

a) Oferta powinna być sporządzona pisemnie, w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem maszynowym 

(maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami drukowanymi. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 

Wykonawcę. 

b) Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jej integralność i poufność - 

zaleca się trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości oferty, 

kolejne ponumerowanie stron itp. 

c) Zamawiający zaleca aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), 

która będzie zaadresowana do Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: Oferta -„Dostawa soli drogowej 

na potrzeby własne dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  w Krynicy-

Zdroju”  - nie otwierać przed   01 lutego  2017  do godz. 10.
00
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d) Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można 

było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po upływie ostatecznego terminu składania ofert. 

e) Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 

4 ustawy. 

f) Przed sporządzeniem oferty Wykonawca winien zdobyć wszystkie informacje 

niezbędne do sporządzenia oferty. 

 

15.2 Wymogi formalne. 
 

a) Oferta, jako stanowcza propozycja zawarcia umowy, powinna zawierać bezwarunkowe przyrzeczenie 

istotnych warunków kontraktu. Dla ułatwienia ofertę należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 do niniejszej specyfikacji (wykonawca może złożyć ofertę na swoim własnym formularzu byleby jego treść 

odpowiadała załącznikowi nr 1 do SIWZ). Do oferty należy załączyć: 

- dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 10 specyfikacji (za wyjątkiem tych, których 

zamawiający będzie żądał na podstawie SIWZ jedynie od wykonawcy, którego ofertę ocenił jako 

najkorzystniejszą), 

- oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o 

którym mowa w pkt 15.3. lit. c) specyfikacji (jeżeli dotyczy), 

- pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 15.2. lit. b) specyfikacji (jeżeli dotyczy), 

- zaakceptowany wzór umowy, o którym mowa w pkt. 22 specyfikacji (wymóg porządkowy), 

- kserokopię przelewu wadium - o którym mowa w 13.5. lit. c) specyfikacji (wymóg porządkowy) lub 

oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji, o którym mowa w 13.6. lit. 

a) specyfikacji lub kserokopii wadium z potwierdzeniem złożenia dokumentu, o którym 

mowa w pkt. 13.6. lit. b) specyfikacji (wymóg porządkowy). 

b) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę - osoby uprawnione 

do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań 

w imieniu Wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz 

przepisami prawa. 

c) Jeżeli oferta i/lub załączniki zostaną podpisane lub poświadczone za zgodność 

z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy - inna osoba niż określona 

w dokumencie rejestracyjnym, należy dołączyć, w formie oryginału, właściwe umocowanie 

prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy. 

d) Pod uwagę będą brane oferty, które po przyjęciu doprowadzą do zawarcia ważnej i pozbawionej wad 

umowy, stanowiące stanowczą propozycję zawarcia tejże umowy, zawierające co najmniej konieczne (istotne) 

elementy jej treści. 

e) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub 

podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafa (podpis) winna być naniesiona w 

sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafę). 

f)  15.3.   Oferta wspólna. 

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

b) Podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum, małżonkowie itp.) 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia. 
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c) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy i postanowienia specyfikacji dotyczące 

Wykonawcy stosuje się odpowiednio do każdego z Wykonawców, o których mowa 

w pkt 15.3. lit. a). W przypadku dokonania wyboru Wykonawcy, którym są podmioty 

działające wspólnie dokonana zostanie uwzględniająca tę okoliczność zmiana wzorca 

umowy. 

16.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

16.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 
 

a) na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 33-380 Krynica-Zdrój, 

 ul. Kraszewskiego 37, w sekretariacie osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój 

b) w terminie: do dnia   01 lutego   2017r.  do godz. 10.00
0
. 

16.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 

16.3 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

16.4 Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie. 

16.5 Zmiana już złożonej oferty następuje poprzez złożenie kolejnej oferty. W takim przypadku koperta lub 

opakowanie kolejnej oferty powinno być opatrzone napisem „Zmiana oferty". 

16.6 Po upływie terminu składania ofert żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana przez okres 

związania ofertą określony w specyfikacji. 

16.7 Oferty złożone po terminie: Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po 

terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

16.8 Oferty przysłane pocztą lub za pośrednictwem kuriera - w tym przypadku rozpatrywane będą oferty, 

które wpłyną do Zamawiającego (na adres jak w pkt 16.1. lit. a) przed ostatecznym terminem do składania 

ofert. 

16.9 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

a) adres:, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-

Zdrój , I piętro, Sala Konferencyjna. 

b) w dniu:   01 lutego   2017r.  o godz. 10 
15

. 

16.10  Otwarcie ofert. 

a) Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ewentualnymi zmianami ofert; 

b) otwarcie ofert jest jawne, 

c) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

d) podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące treści oferty. 
 

1. Informacje, o których mowa w pkt a - d będą przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy 

otwarciu ofert, na ich wniosek. 

2. Zgodnie z zasadą jawności obowiązującą w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, 

Zamawiający udostępni dokumenty, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy Pzp w trybie przepisów art. 12 ust. 

2 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.  U. z 2014 r. 

poz. 792), z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

3. Przez 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 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
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informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być udostępnione innym 

uczestnikom postępowania. 

4. Informacje zastrzeżone przez Wykonawcę, jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być w sposób wyraźny 

oznakowane „tajemnica przedsiębiorstwa". 

5. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ustawy Pzp. 

 

17.   Opis sposobu obliczenia ceny. 

17.1 Wykonawca ostatecznie określi cenę  1 tony soli drogowej na dzień złożenia oferty. 

17.2 Cena ofertowa zostanie wskazana przez Wykonawcę we wzorze oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do 

specyfikacji i zgodnie z instrukcją zawartą w tym załączniku. 

17.3 Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, 

niezbędne do wykonania wszystkich dostaw i prac objętych zamówieniem oraz osiągnięcia założonego celu. 

Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem dostawy wynikające wprost z 

przedmiotu zamówienia, jak również nie ujęte w zamówieniu, a niezbędne do wykonania zadania. 

17.4 Określając cenę Wykonawca powinien oprzeć się na własnej, opartej na rachunku ekonomicznym 

kalkulacji i tak wycenić wszystkie obowiązki wynikające z zamówienia. 

17.5 Cena podana w ofercie służy  do porównania i oceny ofert. 

 

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

18.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania, 

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

 
18.2 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium 
przypisując mu odpowiednią wagę procentową 
        

a) Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie  
do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1) Oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją. 
2) Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie. 
3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.   
4) Wniesiono poprawnie wadium 

 

b) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie kierował się kryterium: 
- Cena ofertowa brutto – znaczenie  : 60 pkt. 
 
KC= CN/COB x 100 

 
              Gdzie: 
KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
CN  - najniższa zaoferowana cena w PLN, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  
COB – cena w PLN zaoferowana w ofercie badanej 

 
 
 
c) Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną 
ilość punktów  -  100 pkt. 
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W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej 
oferty. 
 

18.3.   Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą uzyskanych punktów. Pod uwagę 

bierze się liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Łączna maksymalna ilość uzyskanych punktów to 

100. 

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

19.1 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) przedłożenia aktualnej kopii dokumentu dopuszczającego Wykonawcę do obrotu prawnego tj. na 

przykład odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o ile 

dokument ten nie został złożony wraz z ofertą lub nie jest powszechnie dostępny (w przypadku, gdy ofertę 

składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich), 

b) aktualną opłaconą polisę lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia jak w 

pkt.10.1, 

c) złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców, /jeżeli oferta wspólna złożona została przez 

dwóch lub więcej Wykonawców/, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została 

zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

 

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

20.1 Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

 

21.   Tryb ogłoszenia wyników przetargu (wyboru oferty najkorzystniejszej). 

21.1 Wynik postępowania - wybór oferty najkorzystniejszej zostanie ogłoszony w miejscu publicznie 

dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego; niezależnie od ogłoszenia 

wyników na tablicy oraz stronie internetowej o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty. 

21.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie oraz specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryteria wyboru. 

 

22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 



Dostawa  soli drogowej na potrzeby własne dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

Spółka z o.o.  w Krynicy-Zdroju,  nr sprawy  ZP.01.2017 

15 

22.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach jak we wzorcu umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej 

specyfikacji. 

22.2 Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zawartych we wzorze klauzul, 

jednakże Zamawiający określa porządkowy wymóg załączenia do oferty zaakceptowanego 

wzorca umowy. 

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Patrz jak w rozdziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej". 

24. Unieważnienie przetargu. 
 

24.1 Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, gdy wystąpi jedna z przesłanek, o których mowa 

w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

25. Udzielenie zamówienia. 

25.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w specyfikacji. 

25.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony pismem akceptującym o decyzji 

Zamawiającego; pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu. 

 

26. Postanowienia końcowe. 

26.1 Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się 

przepisy ustawy 

26.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych a tym samym nie określa minimalnych 

warunków, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. 

26.3 Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN. 

26.4 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

27. Wykaz załączników do specyfikacji 
 

Załącznik nr 1 - wzór oferty, 

Załącznik nr 2 - zobowiązanie podmiotu trzeciego, 

Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy, 

Załącznik nr 4 - wykaz dostaw, 

Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, 

Załącznik nr 6 - oświadczenie o braku orzeczenia o zakazie ubiegania się o zamówienie publiczne, 

Załącznik nr 7 - wzór umowy. 

 

 Krynica-Zdrój,  20 stycznia 2017r.                                                                                      ZATWIERDZAM :      
 

                                                                                                                                       Prezes Zarządu Dyrektor Generalny 
                                                                                                                                                        Andrzej Dobrzański 


