
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

„Dostawa betonu na prace realizowane w 2022 roku przez Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z
o.o.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Komunalny w Śmiglu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366063617

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Harcmistrza Łukomskiego 19

1.5.2.) Miejscowość: Śmigiel

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-030

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 655270430

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zk-smigiel.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zk-smigiel.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa betonu na prace realizowane w 2022 roku przez Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z
o.o.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1409646-8a43-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00052612/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-10 09:16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.zk-smigiel.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://miniportal.uzp.gov.pl/,https://epuap.gov.pl/wps/portal,przetargi@zk-smigiel.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Informacje ogólne
1.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 
1.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
• Pan Tomasz Pawlak, tel. 65 5270430 email prezes@zk-smigiel.pl – w sprawach związanych z
przedmiotem zamówienia;
• Pani Anna Jaworska, tel. 65 5270430 email przetargi@zk-smigiel.pl – w sprawach związanych z
procedurą zamówień publicznych.
1.3. 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 oraz do formularza do komunikacji.
1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
1.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
1.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik nr 5 do
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w
miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.

2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
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2.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej
z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub
ID postępowania).
2.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email przetargi@zk-smigiel.pl
2.3. 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 wskazany w
pkt 2.2 adres email.
2.4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny 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 (Dz. U. z 31 grudnia 2020 r. poz.
2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 30 grudnia 2020 r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 3. 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, dalej „RODO”), Zamawiający informuję, że: 
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o. z
siedzibą w: Śmiglu przy ul. Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel.
b. inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Łukasz Mehr, kontakt: tel. 655270430,
dedykowany adres email iod@zk-smigiel.pl .
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Dostawa betonu na prace realizowane w 2022 roku przez Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o.”
d. w niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom
trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy
lub obowiązujących przepisów prawa; 
e. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez
Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do
danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to
zadanie, innym odbiorcom danych, np. kurierom (placówkom pocztowym), bankom, ubezpieczycielom,
kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych
danych; 
f. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
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zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm.);
g. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., 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 oraz przez okres wykonywania przez
Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują
Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje
prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i
dochodzenia roszczeń oraz wierzytelności przez Zamawiającego;
h. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z p.z.p.; 
i. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
j. 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;
k. 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.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZK/ZP/04/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa betonu na prace realizowane w 2022 roku przez
Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o.”. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania
jakościowe dotyczące dostarczanych towarów zostały opisane w załączniku nr 7 do SWZ.
2. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z
realizacją zamówienia, w tym kosztów załadunku, rozładunku, dostawy betonu na miejsce
wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Śmigiel.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia ilości bazowej zamówienia do
30% w ramach prawa opcji, które szerzej opisano w punkcie 4. Łączna ilość betonu przy
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uwzględnieniu prawa opcji została wskazana w załączniku nr 7 do SWZ. 
4. W ramach prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia o
30% zamówienia w stosunku do ilości bazowej zamówienia. 
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uzależnione od zapotrzebowania
Zamawiającego na dostawy objęte zamówieniem, a zapotrzebowanie to jest z kolei zależne od
ilości robót budowlanych realizowanych przez Zamawiającego w 2022 r. na terenie Gminy
Śmigiel. 
Zamawiający w dniu ogłoszenia o zamówieniu dysponuje portfelem robót budowlanych, które
powinny wyczerpać ilość bazową zamówienia na dostawy objęte zamówieniem. 
W przypadku zwiększenia portfela robót budowlanych w trakcie 2022 roku może zaistnieć
potrzeba skorzystania ze zwiększenia zamówienia na dostawy w ramach prawa opcji. 
Natomiast w przypadku, gdy na skutek czynników za które Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności (w szczególności obowiązywania na terenie Gminy Śmigiel stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii i związanych z tym skutków, które wpływają na możliwość
realizacji przez Zamawiającego robót budowlanych) zaplanowane roboty budowlane nie będą
przebiegać w aktualnie zakładanym przez Zamawiającego tempie lub nastąpi zmniejszenie
portfela robót budowlanych, wówczas Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia ilości
zamówienia w ramach prawa opcji. 
Prawo opcji wykonuje się poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia w
formie pisemnej pod rygorem nieważności, tym samym skorzystanie z prawa opcji nie wymaga
dla swej skuteczności zmiany umowy.
Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w formularzu ofertowym, w oparciu o własną kalkulację
kosztów podać ceny jednostkowe netto (do dwóch miejsc po przecinku).
6. Zaoferowane ceny jednostkowe w przypadku podpisania umowy nie podlegają żadnym
rokowaniom i negocjacjom przez cały okres realizacji zamówienia.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2022 r. Termin realizacji pojedynczej dostawy - maksymalnie 1 dzień roboczy, od
telefonicznego lub mailowego zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na dostawę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44114100-3 - Gotowa mieszanka betonu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia ilości bazowej zamówienia do
30% w ramach prawa opcji, które szerzej opisano w punkcie 4. Łączna ilość betonu przy
uwzględnieniu prawa opcji została wskazana w załączniku nr 7 do SWZ. 
W ramach prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia o 30%
zamówienia w stosunku do ilości bazowej zamówienia. 
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uzależnione od zapotrzebowania
Zamawiającego na dostawy objęte zamówieniem, a zapotrzebowanie to jest z kolei zależne od
ilości robót budowlanych realizowanych przez Zamawiającego w 2022 r. na terenie Gminy
Śmigiel. 
Zamawiający w dniu ogłoszenia o zamówieniu dysponuje portfelem robót budowlanych, które
powinny wyczerpać ilość bazową zamówienia na dostawy objęte zamówieniem. 
W przypadku zwiększenia portfela robót budowlanych w trakcie 2022 roku może zaistnieć
potrzeba skorzystania ze zwiększenia zamówienia na dostawy w ramach prawa opcji. 
Natomiast w przypadku, gdy na skutek czynników za które Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności (w szczególności obowiązywania na terenie Gminy Śmigiel stanu zagrożenia
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epidemicznego lub stanu epidemii i związanych z tym skutków, które wpływają na możliwość
realizacji przez Zamawiającego robót budowlanych) zaplanowane roboty budowlane nie będą
przebiegać w aktualnie zakładanym przez Zamawiającego tempie lub nastąpi zmniejszenie
portfela robót budowlanych, wówczas Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia ilości
zamówienia w ramach prawa opcji. 
Prawo opcji wykonuje się poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia w
formie pisemnej pod rygorem nieważności, tym samym skorzystanie z prawa opcji nie wymaga
dla swej skuteczności zmiany umowy.
Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania i spełniają wymagania określone w SWZ,
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
a. kryterium ceny – waga kryterium 100 %,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 112 ust. 1 i 2 p.z.p. dotyczące:
a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku.
b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00052612/01 z dnia 2022-02-10

2022-02-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 3 p.z.p. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 100 000,00 zł. 
d. zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na potrzeby niniejszego zamówienia dysponował co
najmniej jednym węzłem betoniarskim zlokalizowanymi w odległości do 25 km od siedziby
Zamawiającego. Pod pojęciem dysponowania Zamawiający rozumie posiadanie zarówno
własnego węzła betoniarskiego, jak i dostęp do węzła betoniarskiego innego podmiotu na
podstawie stosownego porozumienia/umowy.
Poprzez węzeł betoniarski Zamawiający rozumie obiekt budowlany, który jest dopuszczony do
używania na podstawie ważnej decyzji w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SWZ), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00
zł. 
- dokument dysponowania co najmniej jednym węzłem betoniarskim zlokalizowanym w odległości do
25 km od siedziby Zamawiającego. Pod pojęciem dysponowania Zamawiający rozumie posiadanie
zarówno własnego węzła betoniarskiego, jak i dostęp do węzła betoniarskiego innego podmiotu na
podstawie stosownego porozumienia/umowy.
Poprzez węzeł betoniarski Zamawiający rozumie obiekt budowlany, który jest dopuszczony do
używania na podstawie ważnej decyzji w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 5 i 6 SWZ.
2. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
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postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani
do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.
5. Zamawiający wymaga podania w ofercie, które z elementów przedmiotu zamówienia zostaną
wykonane przez poszczególnych wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Kierując się zapisami art. 455 p.z.p, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień
zawartej umowy. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażą na to zgodę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-18 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-18 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-19
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