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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Armii Krajowej 26 

17-300 Siemiatycze 

www.pksiemiatycze.pl 

e-mail: zp@pksiemiatycze.pl 

tel. (085) 655 25 77 

fax. (085) 655 27 54 

2. Tryb udzielania zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP". 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SIWZ", zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa plastyfikatorów do produkcji betonu na 

potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach.  

2. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. 

w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 26. 

3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w ramach sukcesywnych dostaw, na podstawie 

każdorazowa składanego zamówienia telefonicznie, faxem lub e-mailem w terminie 7 (siedmiu) dni 

od złożenia zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego.  

4. Ilości plastyfikatorów, wskazane w Formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi, służącymi do 

skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym 

zostanie podpisana umowa nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach 

podanych w Formularzu oferty. Zakupy plastyfikatorów dokonane w trakcie realizacji umowy mogą 

różnić się ilościowo i asortymentowo  od tych podanych w Formularzu cenowym, jednak łączna 

wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości zamówienia.  

5. Produkty muszą odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 934-2 + A1:2012. 

6. Potwierdzeniem parametrów każdego z produktów, objętych zamówieniem, musi być aktualna 

Rekomendacja Techniczna.  

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części III SIWZ – Opis Przedmiotu 

zamówienia. Wypełniony Formularz cenowy, będący elementem OPZ oraz Załącznikiem nr 3 do 

SIWZ, stanowi załącznik do formularza ofertowego i musi być doń dołączony.  

8. Wykonawca musi posiadać aktualny Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, zgodny z 

obowiązującymi przepisami. Do każdej realizowanej dostawy Wykonawca musi załączyć stosowną 

deklarację właściwości użytkowych, potwierdzającą iż produkcja plastyfikatorów odbywa się 

zgodnie z systemem 2+. 

9. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

Główny przedmiot: 
24957200-9 – Dodatki do cementów, zapraw lub zbrojeń 

 

Dodatkowy Przedmiot: 

71621000-7 - Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej 

 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

http://www.pksiemiatycze.pl/
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12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia sukcesywnie w terminie od daty podpisania umowy do 31 

grudnia 2021 roku. 

5. Warunki udziału w postępowaniu.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu; 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ,   

Informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, a 

zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym 

mowa w rozdz. 6. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

3. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. 6.1 niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - 

warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. 6. 1 

niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) Rekomendacji Technicznej na wszystkie produkty. 

b) Aktualnego Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji, zgodnego z obowiązującymi przepisami. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 6. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz umowy dla 
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których dopuszczalna jest forma pisemna. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z 

§14 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów 

jakich może żądać zamawiający (…) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI 

niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 

ustawy PZP) mogą być  poświadczane za zgodność z oryginałem w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres: ul. Armii Krajowej 26, 17-300 Siemiatycze, Dział Zamówień 

Publicznych. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@pksiemiatycze.pl, a faksem na nr (85)655 27 54. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w 

formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. 14 grudnia 2020 roku), Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 

udostępniono SIWZ. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w rozdz. 7. 7 niniejszej SIWZ. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

a) w kwestiach formalnych – Andrzej Maciejewski; 

b) w kwestiach merytorycznych – Aleksander Leoniuk. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt 

-zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż 

wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy 

kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

8.Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

9. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

10.Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, 

łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji 
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wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część 

zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 

b) oświadczenia wymienione w rozdziale 6. 1 niniejszej SIWZ; 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 

czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 

oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w 

następujący sposób:  

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Armii Krajowej 26, 17-300 Siemiatycze 

Oferta w postępowaniu pn: 

„Sukcesywna dostawa plastyfikatorów do produkcji betonu w 2021 roku” 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 10.30" 

 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), 

jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i 

jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 

jawne bez zastrzeżeń. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 

art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego 

zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA". 

Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 
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zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do 

oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian 

i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 

zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie 

średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące 

treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w 

trybie przewidzianym w rozdziale 7 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji 

warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

11.Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Armii Krajowej 26, 17 – 300 Siemiatycze w 

sekretariacie do dnia 16 grudnia 2020 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem 

przedstawionym w rozdziale 10 SIWZ. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. 11.1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 16 grudnia 2020 r., o godzinie1030. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

PZP. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.pksiemiatycze.pl informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

12.Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za 

realizację przedmiotu zamówienia.  

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej 

SIWZ. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto. 

4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku 

Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego 

oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 
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13.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w 

kryterium „Łączna cena ofertowa brutto" – C oraz „Akceptowane warunki bezpłatnego doradztwa 

technicznego” (AW). Znaczenie procentowe poszczególnych kryteriów: 

a) Łączna cena ofertowa brutto – 70 %; 

b) Akceptowane warunki bezpłatnego doradztwa technicznego – 30 %. 

2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

P = P(C) + P(AW) 

gdzie: 

P – pełna punktacja 

P(C) – punktacja za kryterium „Łączna cena ofertowa brutto" 

P(AW) – punktacja za kryterium „Akceptowane warunki bezpłatnego doradztwa technicznego” 

3. Punktacja w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto" zostanie ustalona wg wzoru 

P(C) = C minimalna/C badana x 70 pkt 

4. Punktacja w kryterium „Termin płatności” zostanie ustalona wg. następującej skali. Akceptacja 

warunku bezpłatnego: 

a) Opracowywanie receptur na produkcję betonu w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia 

zapotrzebowania – 5 pkt; 

b) Badanie betonu (wytrzymałość, mrozoodporność, wodoszczelność, nasiąkliwość, ścieralność) 

oraz badanie stabilizacji gruntu cementem i mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym 

(wilgotność optymalna, badanie wytrzymałości, badanie wskaźnika wodoodporności i inne) 

– 5 pkt; 

c) Pomoc w betonowaniach i  wizyty na budowach – 5 pkt; 

d) Pomoc  w rozstrzyganiu reklamacji. W razie potrzeby udział w procesach przed sądami 

powszechnymi – 5 pkt; 

e) Badanie kruszyw (analizy sitkowe, oznaczenia zawartości strat prażenia) – 5 pkt; 

f)      Badanie cementów (normowe badania wytrzymałości na beleczkach) – 5 pkt. 

5. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto" będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa łączna liczba punktów z obu kryteriów 

wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

14.Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia 

umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
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15.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

16.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. 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 

umowy stanowiącym Część II SIWZ. 

17.Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak 

dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

ZPH.4120.68.2020 

 

 OFERTA 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

 

  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych na „ Sukcesywna dostawa plastyfikatorów do produkcji betonu w 2021 roku” 

 

A. DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ..............................  

Wykonawca/Wykonawcy: ...........................................................................................................................  

Adres: ...............................................................................................................................................................  

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ........................................................................  

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem: 

faks ....................................................................................................................................................................  

e-mail ................................................................................................................................................................  

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): .......................................................................  

 

 

 

 B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Plastyfikatory do produkcji betonu, zgodnie z załącznikiem do Formularza oferty  

(formularz cenowy) 

 

 C. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*: 
 

 ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN  

 

 

 * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, 

uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z 

niniejszą SIWZ (kwota przeniesiona z pozycji RAZEM formularza cenowego). 

Ponadto akceptuję warunki bezpłatnego doradztwa technicznego w zakresie: 

 Opracowywania receptur na produkcję betonu w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania 

 Badania betonu (wytrzymałość, mrozoodporność, wodoszczelność, nasiąkliwość, ścieralność) oraz badania 

stabilizacji gruntu cementem i mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym (wilgotność optymalna, badanie 

wytrzymałości, badanie wskaźnika wodoodporności i inne); 

 Pomocy w betonowaniach i  wizyty na budowach. 

 Pomocy  w rozstrzyganiu reklamacji. W razie potrzeby udziału w procesach przed sądami powszechnymi  

 Badania kruszyw (analizy sitkowe, oznaczenia zawartości strat prażenia) 

 Badania cementów (normowe badania wytrzymałości na beleczkach) 

(należy postawić znak „x” w kratce) 

 

D. OŚWIADCZENIA: 

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy; 

2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie 
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 
(włącznie z tym dniem); 
5. Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie (na zasadach 
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opisanych we wzorze umowy) w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury. 

E.  ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

2. Na przedmiot umowy udzielimy 24 miesięcznej gwarancji. 

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy jest 
e-mail: tel./fax: ; 

F. PODWYKONAWCY: 

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, 

należy podać również dane proponowanych podwykonawców) 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................................... 

 

G. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

Jednocześnie Wykonawca wskazuje zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 

2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający (…) następujące 

oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego / są dostępne 

pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................... 

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

Oferta została złożona na  ......  kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

 

 

Przystępując do postępowania pn. „Sukcesywna dostawa plastyfikatorów do produkcji betonu 

w 2021 roku” 

Działając w imieniu Wykonawcy: 

 

 

 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i 

spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP 

wykluczy: 

1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia; 

2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 

poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił 

te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, 

o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 
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postępowaniu; 

9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437); 

11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 

1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Formularz cenowy 

 
Lp. Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Nazwa handlowa Przewidy-

wana ilość 

Cena jedn. 

netto 

Cena 

jedn. 

brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

1. Plastyfikator do betonów 

towarowych o 

zawartości suchej masy 

minimum 36%                    

 

14 000 kg 

    

2. Superplastyfikator do 

betonów posadzkowych 

(na bazie melaminy) 

 

23 000 kg 

    

3. Domieszka 

przyspieszająca proces 

twardnienia (na bazie 

surowcowej innej niż 

azotan wapnia) 

 

13 000 kg 

    

4. Superplastyfikator na 

bazie polikarboksylotów 

PCE do prefabrykacji o 

zawartości suchej masy 

około 30%  

 

25 000 kg 

    

5. Klej do klejenia 

prefabrykatów 

 
2 000 kg 

    

6. Domieszka 

napowietrzająca do 

betonów o konsystencji 

wilgotniej 

 

3000 kg 

    

7. Środek  polimerowy 

modyfikujący mieszanki 

 
2 000 kg 

    

8.         

 Razem   
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

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 jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Armii 

Krajowej 26, 17-300 Siemiatycze; 

■ W Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. wyznaczono inspektora ochrony danych z którym może 

się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod 

adresem: e-mail: iod@pksiemiatycze.pl lub pisemnie na adres: ul. Armii Krajowej 26, 17-300 

Siemiatycze; 

■ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Sukcesywna dostawa 

plastyfikatorów do produkcji betonu w 2021 roku”, prowadzonym w trybie art. 39 pzp; 

■ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp"; 

■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 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. 

 

* 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 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

 


