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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180444, REGON 170991585, 
NIP 582 154 95 05.       

         Młoteczno 12A,  

        14-500 Braniewo 

        woj. warmińsko-mazurskie 

tel./fax (55) 243 28 55  

Konto: 56 8313 0009 0038 0678 2000 0010 

 

adres strony internetowej: http://www.perig.pl 

adres e-mail: perig@perig.pl 

godziny urzędowania: 7.00-15.00 

 

 

II.ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:. 

https://www.perig.pl/ 

 

 

 

III.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest  na podstawie art. 275 pkt.1)  ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129)[zwanej dalej także 

„pzp”]. 

  

 

 

IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 

MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI 

 

Nie dotyczy. 

 

V.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa z kamienia łamanego frakcji 0 - 31,5 mm w łącznej ilości  
1 500 Mg (ton), na potrzeby napraw nawierzchni i budowy dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo loco 
plac magazynowy w siedzibie Zamawiającego, Młoteczno 12 A, 14 – 500 Braniewo -  z opcją dodatkowej 
dostawy zgodnej z warunkami niniejszej SWZ w ilości  do 1500 Mg(ton) tylko w przypadku potwierdzenia 
przez Zamawiającego potrzeb w trakcie realizacji umowy). W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego potrzeb 
w trakcie realizacji umowy  Wykonawca zobowiązany  będzie przystąpić do realizacji dostawy w terminie 
wskazanym przez Wykonawcę w ofercie  licząc od dnia przekazania  pisemnego zlecenia przez 

Zamawiającego. Opcja będzie realizowana na zasadach takich samych jak dla zamówienia 

podstawowego, w szczególności co do płatności oraz terminów realizacji. 
2. Dostawy odbywać się będą sukcesywne w miarę zapotrzebowania Zamawiającego. 
3. Materiał dostarczany będzie każdorazowo (dostawy częściowe jednorazowo nie mniej niż 20 Mg) na 

zgłoszenie Zamawiającego. Zgłoszenie dokonywane będzie telefonicznie i potwierdzone w tym samym 
dniu pocztą elektroniczną. 

4. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów wynikających z realizacji umowy dostawy 
ponad rozliczenia dokonywane w oparciu o cenę jednostkową kruszywa podaną w ofercie. 

http://www.perig.pl/
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5. Transport kruszywa na plac magazynowy, o którym mowa w ust. 1 odbywać się będzie na koszt 
Wykonawcy. 

6. Wykonawca dostarczy zamówioną partię kruszywa w terminie zaoferowanym w ofercie (maksymalnie  
do 6 dni roboczych , minimalnie do min. 2 dni roboczych), licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. 
Zamawiający w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej, każdorazowo określi: ilość potrzebnego materiału 
jaką należy dostarczyć, lokalizację do dostawy oraz upoważnioną osobę do kontaktu. 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 6 do niniejszej SWZ. 
8. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

14212200 - 2  Kruszywo  

60100000 - 9  Usługi w zakresie transportu drogowego. 

9.Zamawiający nie zamierza dzielić zamówienia na części ze względu na konieczność łącznego wykonania 

dostaw będących przedmiotem zamówienia. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy sukcesywnie w terminie od dnia podpisania 

umowy do dnia 31.12.2022 r. 

 
VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 

treści tej umowy, określone  zostały w załączniku nr 4 do SWZ. 

 

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY 

BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE   O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH 

I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANI I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się drogą elektroniczną przy użyciu 

miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, 

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

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod 

adresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspxorazRegulaminieePUAP. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje 

warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z 

miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i 

wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi150MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 pzp, podmiotowych środków 

dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub 

dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i 

załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 

na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza 

nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 

perig@perig.pl 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są 

przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 

również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email : perig@perig.pl. Sposób 

sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
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oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu  Prezesa Rady Ministrów z dnia 

30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Robert Mirkowski:  
tel. 509 298 571, e-mail: perig@perig.pl 
 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 19.03.2022 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwróci się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez Zamawiającego okres, 

nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust.2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta, składana elektronicznie musi zostać podpisane  elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo pod Wykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. 

3. Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 

spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - 

od 1 lipca 2016 roku”. 

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia 

odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Wykonawca, za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/, może przed upływem terminu do składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 

propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie 

z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 
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10. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ 

dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż 

dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z 

wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim 

o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo 

przez pod Wykonawcę. 

12. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA 

RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych”. 

13. Zalecenia: 

a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem 

na .pdf 

b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip. 

7z; 

c) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers 

.pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

d) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który 

wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do 

składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

e) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 

format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

f) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien 

pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

g) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego 

rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić 

do problemów w weryfikacji plików. 

h) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

i) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

j) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania 

ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków. 

k) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 

l) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików. 

m) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

o) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 

kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z 

koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

 

 

 

15. DOKUMENTY STANOWIĄCE OFERTĘ , KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ: 

   1.        Formularz ofertowy – zgodnie  ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ  

2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa 

każdy z Wykonawców, – zgodnie  ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ 



3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik – zgodnie  ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 

do SWZ 

4. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile  ofertę składa pełnomocnik; 

5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

6. Następujące przedmiotowe środki dowodowe: Zamawiający nie wymaga. 

7. Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu muszą być złożone w oryginale. 

8. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty 

9. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana 

oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 

97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona 

przez upełnomocnionego. 

10. Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) 

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

12. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

13. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo. 

14. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje 

informacje, korespondencję, itp. 

15. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące 

wymagania: 

a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ; 

b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; 

- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i 

przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających 

ofertę wspólną; 

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 

tych Wykonawców. 

16. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną 

będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi 

 

XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu do dnia 18.02.2022 r. do godz. 10:00 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem miniportalu  



Wykonawca  powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

miniportalu. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności 

wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem 

nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości 

postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

 

XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2022 r.  o godzinie 10:30 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

3.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

3.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 

którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP; 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP  

 

 

 

XV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - nie dotyczy 
2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów - nie dotyczy 
3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy 
4. zdolności technicznej lub zawodowej - nie dotyczy 

 
Zamawiający nie wprowadza żadnych wymagań w zakresie pkt. 1 -4   

 

 

XVI WADIUM 

Zamawiający w tym postępowaniu nie wymaga wniesienia  wadium . 

 

XVII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający w tym postępowaniu nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

XVIII.SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z 

wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 



3. Cena w formularzu ofertowym winna być podana w złotych polskich cyframi i słownie, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca podaje cenę netto, podatek od towarów i usług oraz cenę brutto. 

Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług. 

4.  Cena musi uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia określony w SWZ oraz obejmować wszelkie 

koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SWZ, jak również w niej nieujęte,  a 

bez których nie można wykonać zamówienia, wykonanie m.in.: wszelkich prac z   załadunkiem, 

transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i wyładunkiem    dostarczonych materiałów. 

5. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla 

przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny 

ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie 

jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki 

omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp). 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa 

zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 

 

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował się następującym kryteriami: 

 

Kryterium nr 1: 

Cena:  60 pkt 

 

 W kryterium nr 1: oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałe 
oferty proporcjonalnie mniej wg wzoru: 

 

        najniższa cena  podana w  złożonych ofertach 

 K1 =       ––––––––––––––––––––––––––– x 60 

          cena w badanej ofercie 

K1 – wartość oceny oferty według kryterium nr 1 

 

 

Kryterium nr 2: 

Termin realizacji przedmiotu umowy liczony od dnia zawarcia umowy (w przedziale od 6 dni roboczych 
do 2 dni roboczych): 40 pkt 
 

     Punkty za kryterium terminu realizacji przedmiotu umowy (PKt) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym 

opisem: 

a) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najkrótszego zadeklarowanego przez 
Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy zastrzegając, iż minimalny termin realizacji 
przedmiotu umowy wynosi 2 dni robocze od daty zawarcia umowy, według poniższego wzoru: 
- termin realizacji przedmiotu umowy   2 dni robocze      -   40 punktów, 
- termin realizacji przedmiotu umowy   3 dni roboczych    -   30 punktów, 
- termin realizacji przedmiotu umowy   4 dni roboczych   -   20 punktów. 
. termin realizacji przedmiotu umowy   5 dni roboczych   -    10 punktów. 
- termin realizacji przedmiotu umowy   6 dni roboczych   -     0 punktów. 

 
b) Wykonawca może zaproponować termin realizacji przedmiotu umowy tylko w dniach roboczych, tj. 2,3, 

4,5,6 dni. 
c) Wykonawca nie może zaproponować terminu realizacji przedmiotu umowy krótszego niż 2 dni robocze. 
d) Wykonawca nie może zaproponować terminu realizacji przedmiotu umowy dłuższego niż 6 dni 

roboczych. 
e) W przypadku nie podania przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy lub błędnego 

wskazania terminu realizacji przedmiotu umowy (niezgodnego z wymogami Zamawiającego), 



Zamawiający do oceny oferty przyjmie maksymalny termin realizacji przedmiotu umowy tj. 6 dni 
roboczych. Tym samym oferta w ww. kryterium otrzyma 0 punktów. 

f) Oferta z terminem realizacji przedmiotu umowy równym 2 dni robocze, otrzyma maksymalną ilość 40 
punktów. 

 

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą  łączną ilość punktów. 

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.  
Po dokonaniu oceny ofert   w zakresie kryteriów, których mowa w pkt. 1 Zamawiający wyliczy ocenę 
punktową ofert wg następującego wzoru: 
P = PKC + PKT 
gdzie:       
P - suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,                                                                                     
PKC - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Cena",                                                                
PKT - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Termin dostawy".                                                                                                           

 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 

że zostały złożone oferty, którym przyznano taką samą liczbę punktów, wezwie on Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 

zawierających nowe propozycje podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez 

Zamawiającego. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert 

wskazanych przez Zamawiającego. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 

zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę ̨w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę,̨ którego oferta otrzymała najwyższą ocenę,̨ do wyrażenia, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się ̨o 

wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 

zachodzą ̨przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę ̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w 

terminie nie krótszym 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. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę ̨w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.̨ 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust.  1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 4 do 

SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku 

wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się ̨od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród 

ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić ́postępowanie. 

 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują ̨Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść ́szkodę ̨w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 



2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność ́ Zamawiającego, podjętą ̨ w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się ̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 

którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. Skargę ̨wnosi się ̨do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 

prawnej” pzp. 

 

XXII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

Integralną część niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki: 

• Formularz Ofertowy – Załącznik Nr 1 

• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik Nr 2 

• Oświadczenie o  spełnieniu  warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 3 

• Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego –Załącznik Nr 4 

•           Klauzula RODO –Załącznik Nr 5 

•           Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

 

FORMULARZ OFERTY 

Ja/my* niżej podpisani: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

działając w imieniu i na rzecz: 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

Zakres umocowania: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia) 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Województwo : ………………………. 

Kraj …………………………………… 

REGON …….……………………………….. 

NIP: …………………………………. 

TEL. …………………….……………………… 

Adres skrzynki ePUAP …………………………………………… 

adres e-mail:…………………………………… 

(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję) 

Wykonawca  jest: mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorcą, średnim przedsiębiorcą, prowadzi 
jednoosobową działalność gospodarczą, jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej*  - 
niepotrzebne skreślić   

Ja / my niżej podpisani  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………  

Działający w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy/ów, nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:  

Dostawa kruszywa z kamienia łamanego na potrzeby napraw nawierzchni  
i budowy dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo 

1. Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji warunków 
zamówienia ( SWZ ).  

2.  Oferuję/emy realizację  całości przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości: 

 

a) cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: 

    ………………………………………………………………………………….……….………… zł  

    słownie złotych: ……………………………………………………………………………. ,  

b) w tym podatek VAT: …………………………………………………………………………… zł  

     słownie złotych: ………………………………...…………………………………………… ,  

c) cena netto w wysokości:  

     ……………………………………………………………………………………….…………… zł  

     słownie złotych: …………………………………………………………………………..… . 

 Obliczenie ceny: 



Lp. 
Nazwa wykonywanego 

zadania  

 

Przewidywana 

ilość kruszywa  

Cena 

jednostkowa 

kruszywa netto1) 

[zł/t] 

Cena netto  

[kol.3 x kol.4] 

( przenieść do  pkt. 

2 c)) 

1 2 3 4 5 

1 
Dostawa kruszywa z kamienia 

łamanego frakcji 0-31,5 mm 
3000 ton   

Należny podatek VAT ( przenieść do pkt. 2 b))  

Cena brutto ( przenieść do pkt. 2 a))  

1) – w cenie jednostkowej kruszywa wliczone zostały wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

 

4. Oferuję/emy termin realizacji dostaw częściowych ………. dni robocze liczony od daty wysłania  zamówienia 
przez Zamawiającego ( od 2 do 6 dni roboczych ). 

  

5. Oświadczam(y), że oferowane kruszywo spełnia wszystkie parametry opisane przez Zamawiającego w SWZ. 

6. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia   i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 
oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania  zamówienia.  

7. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.  

8. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji warunków zamówienia projektowane postanowienia umowy  
(Załącznik nr 4 do SWZ) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w                                   
przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych  w                        
projektowanych postanowienia umowy , w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9.Przedmiot zamówienia objęty treścią SWZ i niniejszej oferty zamierzamy: 

a. wykonać sami 
b. następujący zakres przedmiotu zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

Zakres przedmiotu zamówienia /………………………………………………………………………… 
Nazwa, adres podwykonawcy /………………………………………………………………………… 
Uwaga: 
Powielić tyle razy, ile wymaga tego dana okoliczność 
Brak wskazania oznacza, że Wykonawca zamierza zamówienie zrealizować samodzielnie,                                             
bez podwykonawców. 

10.Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od …….. do ……. nie 
mogą być ujawnione, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu       przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  

11.Załącznikami do niniejszej oferty, są:  

………………………………………………………………………………………………………  

12.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO(2) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych 
osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia, o 
którym mowa w zdaniu poprzedzającym (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 
 

Podpis Wykonawcy - forma elektroniczna 
lub  postać elektroniczna opatrzona podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym



 

 

Załącznik nr 2 do SWZ 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawą Pzp”) 
 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa kruszywa z kamienia łamanego 
na potrzeby napraw nawierzchni i budowy dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo prowadzonego przez 
Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej w Braniewie  oświadczam: 

 
 

*      Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 
 

*        Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 
ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy 
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
….………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………… 

* - właściwe zaznaczać znakiem „X” 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis Wykonawcy - forma elektroniczna 
lub  postać elektroniczna opatrzona podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym



 

 
Załącznik nr 3 do SWZ 

 
 
 

                           
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawą Pzp”) 

 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa kruszywa z kamienia łamanego 
na potrzeby napraw nawierzchni i budowy dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo prowadzonego przez 
Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej w Braniewie  oświadczam: 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ oraz 
w treści ogłoszenia o zamówieniu.  
 
 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w SWZ polegam na zasobach następujących podmiotów: 
…………………………..……………………………………………… ……………………………….……………….., 
 w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla 
wskazanego podmiotu).  
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podpis Wykonawcy  -  forma elektroniczna 

lub  postać elektroniczna opatrzona podpisem 
zaufanym lub podpisem osobisty
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Załącznik nr 5 do SWZ 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju 
Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o. z siedzibą: Młoteczno 12 A, 14-500 Braniewo, tel. 55 243 28 55, 
adres e-mail: perig@perig.pl; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
powyższym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym  na podstawie art. 
275 pkt.1)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami pzp 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp, 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

▪ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 
14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z 
prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w 
postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 

istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników.  

 *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 
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Załącznik nr 6 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia. 
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa z kamienia łamanego frakcji 0 - 31,5 mm                                 

w łącznej ilości 1 500 Mg (ton), na potrzeby napraw nawierzchni i budowy dróg gminnych na terenie 
Gminy Braniewo loco plac magazynowy w siedzibie Zamawiającego, Młoteczno 12 A,                                             
14 – 500 Braniewo. 

2) Dostawy odbywać się będą sukcesywne w miarę zapotrzebowania Zamawiającego. 
3) Materiał dostarczany będzie każdorazowo (dostawy częściowe jednorazowo nie mniej niż 20 Mg) na 

zgłoszenie Zamawiającego. Zgłoszenie dokonywane będzie telefonicznie i potwierdzone w tym samym 
dniu pocztą elektroniczną. 

4) Dostarczane kruszywo musi być w kolorze szarym lub w jego odcieniach. Mieszanka                                              
z kruszywa łamanego 0-31,5 wg PN-EN-13242 (lub równoważne) o wskaźniku C90/3 - gdzie 90 oznacza 
minimalny procent zawartości ziaren przekruszonych lub łamanych; 3 - max % ziaren całkowicie 
zaokrąglonych. Oznacza to praktycznie tylko kamień łamany bez domieszki piasku i żwiru. 

5) Dostarczane kruszywo nie może zawierać gliny, gwoździ, metalowych drutów ani innych zanieczyszczeń 
mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach, a także innych trudno rozkładalnych 
zanieczyszczeń (plastik, guma, itp.). W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich 
zanieczyszczeń Zamawiający żądać będzie usunięcia tych zanieczyszczeń na koszt Wykonawcy. 

6) Wykonawca dostarczy zamówioną partię kruszywa w terminie zaoferowanym w ofercie (maksymalnie  do 
6 dni roboczych , minimalnie do min. 2 dni roboczych), licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. 
Zamawiający w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej, każdorazowo określi: ilość potrzebnego materiału 
jaką należy dostarczyć, lokalizację do dostawy oraz upoważnioną osobę do kontaktu.  

7) Koszt transportu materiału leży po stronie Wykonawcy. 
8) Przedmiot zamówienia oprócz dostawy samego kruszywa obejmuje również: załadunek, ważenie, 

transport i rozładunek kruszywa na pryzmę we wskazanym przez Zamawiającego miejscu położonym na 
placu magazynowym, o którym mowa w pkt. 1). 

9) Dostarczany materiał musi spełniać wymagania obowiązujących norm  oraz musi posiadać świadectwa 
jakości potwierdzające spełnienie tych norm. 

10) Wykonawca przy każdej dostawie będzie zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów, 
potwierdzających, że dostarczony materiał spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

11) Na każdy kurs dostarczonego kruszywa Wykonawca wystawi dowód dostawy ( kwit wagowy lub 
dokument WZ ), w którym określone będą typ i ilość kruszywa. Dokument powinien być potwierdzony 
przez pracownika Zamawiającego i przekazany Zamawiającemu. 

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolnego ważenia dostarczanego kruszywa. 
13) Jakość kruszywa może być zbadana przez Zamawiającego poprzez pobranie losowych próbek                  i 

poddanie ich badaniu przez laboratorium wybrane przez Zamawiającego. W przypadku negatywnego 
wyniku badania co najmniej połowy badanych próbek Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia 
kosztów badań oraz wymiany całego dostarczonego kruszywa niezgodnego                    z zapisami w SWZ. 
Wymiana nastąpi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego. Powyższa 
zasada ma zastosowanie także do nowej (po wymianie) dostawy lub kolejnych dostaw. 

14) Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. Przyjmuje się, 
że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności Oferty, która powinna pokryć wszystkie 
jego zobowiązania umowne, a także wszystko to co może być konieczne dla właściwego wykonania 
zamówienia. 

Nazwy i kody wynikające ze wspólnego słownika zamówień (CPV): 
14212200 - 2  Kruszywo 

60100000 - 9  Usługi w zakresie transportu drogowego. 

 


