
                                                                                                     

 
 

                                                                                                                                                                                                 

  

 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

ZP-2/EPGK/D/2018/PN 
 
 
 
 
 
 
Przedmiot zamówienia:   
 

Zakup, bez dostawy, do 700 ton masy mineralno – asfaltowej drobnoziarnistej grysowej na 
gorąco (warstwa ścieralna KR3-4) do wbudowania na drogach miasta Elbląga 

realizowanych na zlecenie Gminy Miasto Elbląg 
 

 
 
 
KOD CPV: 

CPV:      44113700-2  Nazewnictwo wg CPV:   materiały do naprawy nawierzchni drogowych 

CPV:  441113620-7 Nazewnictwo wg CPV:  asfalt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Zatwierdzam: 
  
                                                                                            Dyrektor EPGK sp. z o.o. 

Marek Cymerys 
 
                                                   
                
 
 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579 z późn. zm.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     

 
 

                                                                                                                                                                                                 

  

 
 

 

I.   NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

 Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM 
 

• kod, miejscowość, województwo, powiat:  82-300   Elbląg,   warmińsko – mazurskie,   Elbląg 
• ulica, nr domu, nr  lokalu:                       ul. Szańcowa 1       
• internet:                                          http:// www.epgk.pl 
• tel.:  55 232 64 08;  faks:  55 232 45 31;  przetargi@epgk.pl 

 
Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na numer ZP-2/EPGK/D/2018/PN, a wszelka 
korespondencja, w tym ewentualne zapytania winny być kierowane na adres podany powyżej. 

 

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego   o 
wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(zwaną dalej ustawą Pzp)– dla dostaw. 

2.1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia: art. 10 ust. 1, art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579 t.j.) 

2.2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
2.2.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r poz. 1579 t.j.) 
2.2.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 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 poz. 1126),   

2.2.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego 
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U.                 
z 2017r poz. 2477); 

2.2.4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień 
oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji 
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479), 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.) zwanej w treści SIWZ 
„ustawą Pzp”, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016r poz. 380 t.j.), polskie normy i 
normy branżowe przenoszące europejskie normy zharmonizowane oraz powołane w SIWZ 

 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

3.1. Przedmiot zamówienia: 
 

Zakup, bez dostawy, do 700 ton masy mineralno – asfaltowej drobnoziarnistej grysowej na gorąco 
(warstwa ścieralna KR3-4) do wbudowania na drogach miasta Elbląga 

 realizowanych na zlecenie Gminy Miasta Elbląg 
 
KOD CPV: 

CPV:      44113700-2  Nazewnictwo wg CPV:   materiały do naprawy nawierzchni drogowych 

CPV:  441113620-7 Nazewnictwo wg CPV   asfalt 
 

Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od równowartości kwoty określonej  w przepisach  wydanych na podstawie 
art.11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych,   tj. dostawy lub usługi  poniżej kwoty 221 000 EUR. 
 

3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, bez dostawy, do 700 ton masy mineralno – asfaltowej na gorąco  (warstwa 
ścieralna KR3-4) z wytwórni masy bitumicznej znajdującej się na terenie Powiatu Elbląskiego w odległości nie 
większej jak 10 km od siedziby Zamawiającego w miejscowości Elbląg, ul. Szańcowa 1. Wykonawca 
udokumentuje zgodność składu oferowanej mieszanki  z grupy betonów asfaltowych przeznaczonych do 
stosowania na  drogach z normą PN -EN 13108-1:2008. Dokumentem potwierdzającym jakość dostarczanej 



                                                                                                     

 
 

                                                                                                                                                                                                 

  

 
 

 

mieszanki mineralno- asfaltowej jest aktualna aprobata techniczna wydana przez Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów w Warszawie lub dokumenty równoważne dopuszczające i potwierdzające parametry techniczne, 
wydane przez odpowiednie jednostki na terenie Unii Europejskiej, że oferowane materiały spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. Do pierwszej zakupionej partii masy Wykonawca dołączy 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną IBDiM dopuszczającą ją do stosowania w 
budownictwie drogowym lub inny dokument potwierdzający zgodność dostarczonego towaru  z 
przeznaczeniem oraz jego jakość (np. wyniki badań). Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu przy 
odbiorze właściwą temperaturę sprzedawanej masy. Wymagana temperatura nie powinna być niższa niż 
+160°C. 

3.1.2. Masa bitumiczna kupowana będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego.  Ilość masy 
potrzebnej do odbioru w danym dniu Zamawiający będzie uzgadniał z Wykonawcą telefonicznie jeden dzień 
przed odbiorem.  Odbiór zakupionej masy odbywał się będzie transportem własnym Zamawiającego w 
godzinach między 07:00 a 15:00. Odbiór masy uzależniony będzie od panujących warunków atmosferycznych, 
co oznacza, że w przypadku gdy warunki na wbudowanie masy nie będą odpowiednie nie będzie ona 
odbierana od Wykonawcy. 

3.1.3. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli dostarczanego materiału przez wybrane przez siebie Laboratorium 
Drogowe. Odpłatność za badania ponosi Zamawiający w przypadku gdy badana próbka materiału będzie 
spełniać wymóg jakościowy określony w pkt. 3.1.1 W przypadku niespełnienia chociażby jednego z wymogów  
opłatą za badania laboratoryjne zostanie obciążony Wykonawca.  

3.1.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w 
pkt. 3.1.1. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Wykonawca, którego oferta została najwyżej 
oceniona, na wezwanie Zmawiającego przedstawi poświadczoną przez Wykonawcę  receptę laboratoryjną  
mieszanki mineralno – asfaltowej według, której będzie ona produkowana.  

 
 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH  
      ORAZ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67. UST.1 PKT  7)  USTAWY Pzp. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia bieżących dostaw w myśl  art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. o 300 ton w 
trybie zamówienia z wolnej ręki. 
 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
data rozpoczęcia: 15 kwietnia 2018r.  
data zakończenia: 30 listopada 2018r.  
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

6. 1.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
      6.1.1.  nie podlegają wykluczeniu 
      6.1.2.  spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego. 
 
6.2. Podstawy wykluczenia: 
      6.2.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki określone  w art. 24 ust. 

1 pkt 12-23 ustawy Pzp.  
      6.2.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie  Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp tj. 

Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                                       
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba 
że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

    6.2.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  
 



                                                                                                     

 
 

                                                                                                                                                                                                 

  

 
 

 

6.3. Warunki udziału w postępowaniu: 
    6.3.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to   z   

odrębnych  przepisów: 
                Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.  
    6.3.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
                Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. 
    6.3.3. zdolności techniczne lub zawodowe: 
             O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:   

Dysponują lub będą dysponować jedną wytwórnią mas bitumicznych, zlokalizowaną w odległości nie 
większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego (ul. Szańcowa 1; 82-300 Elbląg) na terenie Powiatu 
Elbląskiego.  

Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający żąda:  
• na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – dołączonego do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ.  
• na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. – przedstawienia wykazu wytwórni mas bitumicznych. Wykaz musi 

potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym   w pkt 6. 3. 3., wykaz 
powinien zostać złożony w formie zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ 

6.4. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich. 
    6.4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

   6.4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. Opcjonalny wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

   6.4.3. Zamawiający oceni, czy udostępnienie przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu postawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust.5 pkt 1)  ustawy Pzp. 

   6.4.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach  
którego polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego:  

           a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
   b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane               

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych              
podmiotów lub własne. 

  6.4.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,   odpowiada                    
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za      szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych  zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. 

 
6.5.  Udział podwykonawców 

6.5.1. Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców.  Zamawiający żąda wskazania przez 
Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 
Wykonawcę firm podwykonawców.  

6.5.2.Wykonawca wykaże w ofercie (załącznik nr 1) części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania 
podwykonawcom. 

        6.5.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                                                
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.    

6.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
6.6.1.W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  

6.6.2. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o zmówienie Zamawiający może żądać 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców.   

 



                                                                                                     

 
 

                                                                                                                                                                                                 

  

 
 

 

6.7.  Ocena spełnienia warunków udziału  w postępowaniu: 
        6.7.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty 

dokumentów i oświadczeń metodą „spełnia  - nie spełnia”. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w 
postępowaniu zostanie wykluczony.   

        6.7.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca  nie posiada wymaganych 
zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zadania. 

 
 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 

 

7.1. Wykonawcy zobowiązani są złożyć do oferty: 
7.1.1.  Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr  1 do SIWZ.  

      7.1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne  
            potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w   
            postępowaniu. 

Uwaga: 
a) Treść i zakres wymaganego oświadczenia Zamawiający przekazuje na: 

- załączniku nr 2a do SIWZ - dotyczy spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
- załączniku nr 2b do SIWZ - dotyczy przesłanek wykluczenia z postępowania. 

b) 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, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

d) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

7.1.3. W przypadku gdy Wykonawca korzysta ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów 
przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.  W celu oceny, czy 
Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

        Opcjonalny wzór zobowiązania  o udostępnienie  zasobów stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 
 

7.1.4. Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Uwaga: 

a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający przekazuje na załączniku  nr 6 do SIWZ.  

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie 
Wykonawcy składają wspólnie. 

 
7.1.5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialne: 

a) w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – 
pełnomocnictwo do podpisania oferty lub oferty i zawarcia umowy. 

b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych 
przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o 



                                                                                                     

 
 

                                                                                                                                                                                                 

  

 
 

 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

7.1.6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa             
w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może wraz z oświadczeniem przedstawić dowody, że 
powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku  wspólnego ubiegania się o 
zamówienie każdy z Wykonawców składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy 
kapitałowej.  

7.1.7. Wykaz wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanych  w odległości nie większej niż 10 km  od siedziby 
Zamawiającego, t.j. ul. Szańcowa 1; 82-300 Elbląg, na terenie Powiatu Elbląskiego. Wykaz powinien zostać 
złożony  w formie zgodnej z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 

7.1.8. Poświadczoną przez Wykonawcę receptę laboratoryjną mieszanki mineralno – asfaltowej  według, której będzie 
ona  produkowana.  

7.1.9. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1) ustawy Pzp. 

7.1.10. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

7.1.11. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu. 

7.1.12. Dokumenty podmiotów zagranicznych.  
Jeżeli Wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 
dokumentów, o których mowa w rozdziale VI  i VII SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

                  b)  nie zalega z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne albo że zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału   w postępowaniu.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 
Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się  do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

 
UWAGA 1: 
1. Oświadczenia, o których mowa w pkt VII. SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. 

2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt VII. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem. 

3. 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 podwykonawca, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VI. ppkt 5. SIWZ, w 

przypadku: 



                                                                                                     

 
 

                                                                                                                                                                                                 

  

 
 

 

a) wskazania dostępności przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych – Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W tym przypadku Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
Zamawiającego dokumentów. 

b) wskazania przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w 
szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych – Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM                   
 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. 
 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

9.1. Przekazywanie oświadczeń i dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą: 
 

9.1.1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie. Oferty muszą zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności. 

9.1.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faxu lub drogą elektroniczną 
uważa się za złożone przez Wykonawcę w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu 
i została niezwłocznie potwierdzona pismem (doręczonym pocztą lub osobiście) na adres:  

 
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej   
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
82-300 Elbląg  ul. Szańcowa 1   

           Uwaga!  
Zamawiający nie uzna za skuteczne uzupełnienie w wyznaczonym terminie oferty o brakujące dokumenty w 
przypadku przekazania tych dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną lub faksową. Oryginał przekazanej treści 
powinien być przesłany pocztą w dniu nadania faksu lub maila.   
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania wraz z informacją o liczbie otrzymanych stron oraz czy otrzymany dokument jest czytelny.  

9.1.3.  W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, 
iż pismo przesłane faksem na numer podany przez Wykonawcę w formularzu oferty lub wysłane przez 
Zamawiającego na adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy  z treścią pisma.  

9.1.4.   Zamawiający przekazuje wszelkie pisma drogą faksową lub pocztą elektroniczną zgodnie z punktem 9.1.5. 
oraz niezwłocznie potwierdza pocztą. Terminy wyznaczone przez Zamawiającego na dokonanie 
poszczególnych czynności przez Wykonawcę liczone są od dnia przekazania pisma drogą faksową lub 
pocztą elektroniczną zgodnie z punktem 9.1.5. 

 9.1.5. Wykonawcy  zobowiązani są do wskazania w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 
numeru telefonu i  numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie przesyłał 
Wykonawcy wszelkie pisma przekazane w ramach postępowania.  

 9.1.6. Zamawiający wskazuje osoby do kontaktu z Wykonawcą: 
       a) w sprawach przetargu – Maria Brejdak  tel. 604 099151 kontakt w dni robocze  

   (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00-15:00 
       b) w sprawie realizacji zamówienia –Marek Cymerys  tel. 662027100   kontakt w dni robocze  

   (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00-15:00 
 
9.2.  Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

9.2.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9.2.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą 
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 



                                                                                                     

 
 

                                                                                                                                                                                                 

  

 
 

 

9.2.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytania i 
wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez 
wskazania źródła zapytania oraz zamieści te informacje na stronie internetowej https://www.e-
bip.org.pl/epgkelblag/  przy ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu. 

9.2.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji  Zamawiający przekaże 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz zamieści ją na stronie internetowej przy ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu. 

9.2.5. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści  ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

9.2.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert określony w rozdz. XII i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści informację na stronie 
internetowej: https://www.e-bip.org.pl/epgkelblag/ przy ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu. 

9.2.7. Zebranie Wykonawców: Obecnie nie przewiduje się. W razie konieczności zorganizowania zebrania 
Wykonawców – wszyscy wykonawcy zostaną powiadomieni o terminie i miejscu zebrania, a informacja o 
zebraniu zostanie umieszczona na stronie internetowej https://www.e-bip.org.pl/epgkelblag/. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni (zgodnie z art.85 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert (zgodnie z art. 85 ust. 1 i 5 ustawy Pzp) tzn. wyznaczony przez Zamawiającego ostateczny 
dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania ofertą 
 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 
 

11.1. Wymagania ogólne: 
11.1.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą całość zamówienia; 
11.1.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim1, w formie pisemnej, trwałą i czytelną techniką  (maszyna 

do pisania,  komputer, ręcznie nieścieralnym atramentem); 
11.1.3. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść, winny być kolejno ponumerowane i podpisane oraz  

ostemplowane pieczęcią imienną i firmową przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy; 
11.1.4. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniesie zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą 

ofertę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 
nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. Powinny być parafowane lub podpisane przez osobę podpisującą 
ofertę w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej 
parafkę); 

 11.1.5  Oferta wraz z załącznikami powinna być zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną (bez udziału   
osób trzecich) dekompletację. Strony oferty  powinny być ze sobą trwale połączone spięte/zszyte w sposób 
zapewniający nienaruszalność; 

11.1.6. Oferta powinna zawierać spis załączników z podaniem numerów stron; 
11.1.7. Zamawiający wymaga, aby żądane dokumenty były włączone do oferty w kolejności zgodnej z numerami 

załączników. 
11.2. Dokumenty składane wraz  ofertą  (szczegółowy opis dokumentów został zawarty w rozdziale  VII   SIWZ): 

  
11.3. Składanie podpisów: 

11.3.1. Wszystkie dokumenty w złożonej ofercie oraz uzupełnione na żądanie zamawiającego muszą być             
opieczętowane pieczątką imienną i podpisane, w przypadku braku pieczątki imiennej osoby, podpis powinien 
zostać złożony w taki sposób, aby umożliwił identyfikację osoby uprawnionej i opieczętowany pieczęciami 

                                                           
1 Zgodnie z §16 ust.1 rozp. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu  o udzielenie zamówienia  

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

https://www.e-bip.org.pl/epgkelblag/
https://www.e-bip.org.pl/epgkelblag/
https://www.e-bip.org.pl/epgkelblag/
https://www.e-bip.org.pl/epgkelblag/


                                                                                                     

 
 

                                                                                                                                                                                                 

  

 
 

 

firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym. Nie dotyczy załączników składanych jako oryginały 
wystawione i podpisane przez uprawnione organy np. KRS, KRK, ZUS, US. 

11.3.2.  Wszystkie dokumenty podpisuje osoba reprezentująca Wykonawcę na podstawie wpisu do właściwego 
rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo osoba należycie umocowana 
przez osobę uprawnioną do reprezentacji. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie  wymienioną we 
właściwym rejestrze niezbędne jest pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy w formie 
oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do 
jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę. 

11.3.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się (np. konsorcjum, spółka cywilna) o udzielenie 
zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust.2 ustawy Pzp wynika obowiązek ustanowienia 
pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie 
pełnomocnictwa w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii albo dołączenie do umowy 
konsorcjalnej w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców. 

11.4. Tajemnica  przedsiębiorstwa. 
11.4.1. Zamawiający  informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy- Prawo zamówień publicznych, oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia (na pisemny 
wniosek) z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że 
nie mogą one być udostępniane. 

11.4.2. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa2 Wykonawca winien 
w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  

11.4.3.  Zaleca się 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 części oferty. Strony winny być ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem 
ciągłości numeracji stron oferty. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za 
ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom wraz z protokołem postępowania.  

11.4.4.  Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. 
11.4.5.  Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał/udowodnił, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę   

przedsiębiorstwa w szczególności gdy: 
             a) wykaże/oświadczy, że informacje te nie zostały nigdzie upublicznione; 
             b) wykaże, że stanowią one wartość techniczną lub/i technologiczną lub/i organizacją przedsiębiorstwa  lub/i 

inne informacje posiadają wartość gospodarczą, 
            c) wykaże jakie podjął działania w celu zachowania ich poufności.  
11.4.6. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy  przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.   
11.5. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych  

kopertach, zaadresowanych na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie: 

 

Zamawiający: 
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki   Komunalnej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1 

 

 

OFERTA ZP-2/EPGK/D/2018/PN 
 

 

Na realizację zadania pn. Zakup bez dostawy do 700 ton masy mineralno – asfaltowej 
drobnoziarnistej grysowej na gorąco( warstwa ścieralna KR 3-4) do wbudowania na drogach 

miasta Elbląga realizowanych na zlecenie Gminy Miasto Elbląg 
 

 

Nie otwierać przed dniem 06 kwietnia 2018 r godz. 915 
 

                                                           
2 tajemnica przedsiębiorstwa jest rozumiana jako nie ujawniona do wiadomości publicznej informacja techniczna, technologiczna, handlowa lub 

organizacyjna przedsiębiorstwa, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania jej poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

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



                                                                                                     

 
 

                                                                                                                                                                                                 

  

 
 

 

 
Koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 

 
11.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające z przygotowania ofert i udziału w postępowaniu. 
 
 

12. MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
12.1.Miejsce oraz  termin składania ofert:, 
 

 12.1.1. Ofertę należy złożyć na dziennik podawczy w sekretariacie Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Szańcowej 1; 82-300 Elbląg, do dnia 06 
kwietnia 2018r  do godziny 900. 

12.1.2.  Wykonawca  na żądanie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty  i zostanie poinformowany pod jakim 
numerem została zarejestrowana jego oferta. 

12.1.3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ppkt. 13.1.1. zostaną   
niezwłocznie zwrócone Wykonawcom nie otwarte (zgodnie z art. 84  ust. 2 ustawy Pzp). 

12.1.4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, 
modyfikacje i uzupełnienia. 

12.1.5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj.  
w kopercie z napisem „ZMIANA” i z powołaniem się na numer, pod którym oferta została zarejestrowana.  
Koperty z napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i 
po stwierdzeniu poprawności  dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 

12.1.6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek  z napisem 
„WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 

 
12.2. Otwarcie ofert. 

12.2.1.  Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.  
12.2.2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. Elbląskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przy Ul. Szańcowa 1; 82-300 Elbląg, w 
pokoju nr 109,  w dniu: 06 kwietnia 2018r  o godzinie  915 czasu lokalnego.  

12.2.3. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia (zgodnie z art.86 ust. 3 ustawy Pzp). 

12.2.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmy) oraz adres, a także informacje dotyczące ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

12.2.5.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający  zamieści na stronie internetowej  (https://www.e-
bip.org.pl/epgkelblag/.)  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. 
12.2.6. Zamawiający poprawi  w ofercie oczywiste omyłki pisarskie niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona (zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt.1) ustawy Pzp). 
Przez oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający rozumie omyłkę bezsporną, nie budzącą wątpliwości, polegającą na  niezgodnym 
z zamierzonym, niewłaściwym bądź mylnym użyciu wyrazu lub jego pisowni albo też opuszczeniu jakiegoś wyrazu czy inny błąd 
wynikający z przeoczenia lub innej wady procesu myślowo- redakcyjnego, niespowodowany uchybieniem merytorycznym. To 
każda niedokładność, która nasuwa się każdemu bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń.  

12.2.7.Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych, 
dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
(zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt.2) ustawy Pzp). 

Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie błędną operację rachunkową na liczbach. Stwierdzenie omyłki może 
mieć miejsce w sytuacji, w której przebieg działania matematycznego może być prześledzony i na podstawie reguł rządzących 
tym działaniem możliwe jest stwierdzenie błędu w jego wykonaniu. 
 

        Przyjmuje się następujące zasady poprawy oczywistych omyłek rachunkowych: 
1 ) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:  

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje 
się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,  

https://www.e-bip.org.pl/epgkelblag/
https://www.e-bip.org.pl/epgkelblag/


                                                                                                     

 
 

                                                                                                                                                                                                 

  

 
 

 

    b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę 
jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;  

2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:  
    a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano ceny za części zamówienia,  
    b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano 

ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,  
    c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, 

przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie. 
12.2.8. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków   

Zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty tj. nie powodująca konieczności znaczącej 
ingerencji ze strony Zamawiającego w treść oferty lub nie dotyczy jej istotnych postanowień. (zgodnie z art. 87 
ust. 2 pkt.3) ustawy Pzp). 

           Zauważona niezgodność musi mieć charakter omyłki, a nie celowego działania Wykonawcy polegającego na 
świadomym złożeniu oświadczenia woli o określonej treści.  O poprawieniu omyłki Zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi Wykonawcę, a Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia może nie zgodzić się na 
poprawienie innej omyłki , wówczas jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku nie przesłania   w w/w 
terminie informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca wyraża zgodę na zmianę treści oferty poprzez 
poprawienie innej omyłki jak wyżej.  

12.2.9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia  
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

12.2.10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

12.2.11. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający 
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania 

          

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 
13.1. Sposób obliczania ceny: 

13.1.1. Oferta musi obejmować całość zamówienia (druk oferty stanowi załącznik nr 1 SIWZ). 
13.1.2. Cena jednostkowa określona przez Wykonawcę w ofercie zostanie ustalona na okres ważności  umowy    i 

nie będzie podlegała zmianom w czasie realizacji przedmiotu umowy. 
13.1.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich na podstawie faktur 

częściowych. 
13.1.4. Cena oferty musi być  podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
13.1.5. Wykonawca poda w formularzu oferty punkt 3 cenę netto za 700 ton masy mineralno – asfaltowej, do której 

doliczy należny podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej wysokości. W punkcie 3 oferty należy 
również wpisać cenę brutto za przedmiot zamówienia oraz cenę jednostkową. 

13.2. Wyjaśnienia dotyczące ceny wskazanej w ofercie.  
13.2.1. W przypadku złożenia oferty, której cena oferowana spełnia przesłanki wskazane w art. 90 ust. 1 i/lub  1a 

ustawy Pzp, Zamawiający przeprowadzi procedurę badania rażąco niskiej ceny zgodnie z powołanymi wyżej 
przepisami. 

13.2.3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający 
odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeśli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi 
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

 
 

 



                                                                                                     

 
 

                                                                                                                                                                                                 

  

 
 

 

14.   OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z 
PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
14.1.Kryterium oceny ofert: 

14.1.1.  Wybór oferty najkorzystniejszej – z uwagi na ustalone standardy jakościowe dokonany zostanie na 
podstawie kryterium wyboru określonego w ogłoszeniu o przetargu - cena 100%.  Przyjmuje się, że najwyższą 
ilość punktów tj. 100% otrzyma oferta z ceną najniższą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, przy czym 
100 pkt =100%. 

 

Nazwa kryterium: Waga: 

Cena  100 % 
 

14.1.2. Punkty przyznane pozostałym ofertom za podane w pkt. 15.1.1. kryterium będzie liczone według 
następującego wzoru: 

 

 
 
 
 
 
 
 
14.2. Sposób oceny ofert. 

14.2.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 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. 

14.2.2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to,  że dwie lub więcej ofert 
zawierają taką samą cenę Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

14.2.3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności,                              
o których mowa w art. 89 ust.1 pkt. 1)-8) ustawy Pzp. 

 

15. INFORMACJE O FORMALONOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 15.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia.  
15.2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, na swojej stronie internetowej www.epgk.pl oraz BIP, 

zamieści informacje o: 
1)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i 

adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację, 

2)   wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których 

mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności, 

4)   unieważnieniu postępowania. 
15.3.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszymi niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zostanie przesłane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej i niezwłocznie potwierdzone pocztą. 

15.4.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia 
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa  w art. 93 ust. 1. ustawy Pzp. 

15.5. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie   o udzielenie 
zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie 
regulować wzajemną współpracę Wykonawców. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Pzp Wykonawcy ubiegający się 

nazwa  
kryterium: 

Wzór: 

         
       Cena 

Liczba punktów =  x 100x100% 

 
 

http://www.epgk.pl/


                                                                                                     

 
 

                                                                                                                                                                                                 

  

 
 

 

wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej 
odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 §1 KC. 

 

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY 

 
16.1. Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ- projekt umowy. 
16.2. W myśl art. 144 ust.1 pkt 1) Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w następującym zakresie:  

 16.2.1. w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT; 
 16.2.2. z uwagi na niezależne od stron okoliczności (nieprzewidziane zmiany organizacyjne, wypadki losowe, 

choroby) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy;   
16.2.3. zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji umowy; 
16.2.4. zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; 
16.2.5. oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego  i/lub Wykonawcy;  

16.3. Zmiany określone w pkt 16.2. mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod 
rygorem nieważności. 

16.4. Zmiana umowy może być również dokonana gdy zajdą okoliczności przewidziane w art. 144 ust. 1 pkt.2) - 6) ustawy 
Pzp. 

 
 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 
17.1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec: 

1)  określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie  zamówienia;  
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia;  
5)  wyboru najkorzystniejszej oferty. 

17.3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynnościach Zamawiającego stanowiącej jego 
wniesienia – jeśli zostanie przesłane drogą elektroniczną lub faksową albo w terminie  10 dni – jeśli zostanie 
przesłane w inny sposób. 

17.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeśli postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, także wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych zamówień na stronie 
internetowej. 

17.5.   Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  w którym powzięto 
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

17.6.   Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

17.7.   Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

17.8.   Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania innym 
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli odwołanie dotyczy 
treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając 
Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

17.9.   W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

17.10. Na czynności na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca może w 
terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany. 

 
 
 



                                                                                                     

 
 

                                                                                                                                                                                                 

  

 
 

 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

    
18.1.    Ujawnianie treści oferty (niezastrzeżonej) dokonywane będzie wg. poniższych zasad: 

a).Zainteresowany zobowiązany będzie złożyć u Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści protokołu 
z załącznikami bądź oferty (ofert) z zastrzeżeniem o którym mowa w art. 96 ust.3 ustawy Pzp, wskazując formę 
udostępnienia. 

b).Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia zakres informacji, które mogą 
być ujawnione. 

c).Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin i sposób udostępnienia ofert informując pisemnie 
zainteresowanego. 

18.2. Zamawiający nie przewiduje  wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej. 
18.3. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani zawierać umowy ramowej. 
 
 

 

19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

    
Załącznik nr  1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2a – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące spełniania  

warunków udziału w postepowaniu 
Załącznik nr 2b – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek 

wykluczenia 
Załącznik nr 3 - Wzór umowy 
Załącznik nr 4– Zobowiązanie do oddania niezbędnych zasobów (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) 
Załącznik nr 5  - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy Pzp o przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 
Załącznik nr 6 -  Oświadczenie na podstawie art.25 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp 
Załącznik nr 7 - Wykaz posiadanych wytwórni mas bitumicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     

 
 

                                                                                                                                                                                                 

  

 
 

 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
do SIWZ ZP-2/EPGK/D/2018/PN 

 
OFERTA   

 
 

Nazwa:      Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
  

Adres:        82-300 Elbląg,  ul. Szańcowa 1 
 

 
 
WYKONAWCA  / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA *   
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 
 

Nazwa:  
 

NIP: 

Województwo:                                                                        
 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Kraj:                                                                

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):  
 

E-mail: Tel.:                                                                 

Adres internetowy (URL): Faks:                                                               

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem*   TAK  
  NIE 

 
   
ADRES DO KORESPONDENCJI 

Nazwa:  
 

Województwo:                                                                        
 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Kraj:                                                                

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): 
 

Tel: Faks: 
 

                                              
 
 

                           
* Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów EUR 
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudniają 
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 
EUR. 

 
 
 
 
 



                                                                                                     

 
 

                                                                                                                                                                                                 

  

 
 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację dostawy pn.  

 

Zakup bez dostawy do 700 ton masy mineralno – asfaltowej drobnoziarnistej grysowej na gorąco  
( warstwa ścieralna KR 3-4) do wbudowania na drogach miasta Elbląga 

na zlecenie Miasta Gminy Elbląg 
 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie  określonym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że oferowana mieszanka mineralno-asfaltowa drobnoziarnista grysowa na gorąco posiada 
wymaganą Aprobatę Techniczną IBDiM oraz spełnia wymagania normy PN-EN 13108-1:2008 , WT-1 i WT-2 2015 
( ruch  KR 3-4) – warstwa ścieralna  

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 
netto………………………………zł 

podatek VAT…………%  

w wysokości:…………………………………………………...........................................zł 

razem  brutto……………………………..zł (słownie złotych  brutto)………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

               

Cena jednostkowa 1 tony masy brutto: ………………………………………… zł 

 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizacji przedmiotu dostawy w okresie   od 15-04- 2018r do 30 listopada 2018r. 

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, tj. przez okres  30 dni  od upływu terminu składania ofert.  

7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ  do udzielenia pisemnej gwarancji jakości za przedmiot umowy. 

8. JESTEŚMY wytwórcą przedmiotu zamówienia/ pośrednikiem sprzedaży.3 

9. OŚWIADCZAMY, że zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonamy w całości nakładem własnym/przy 

udziale podwykonawcy/ców4, któremu/ym zamierzamy powierzyć następujący zakres:  

Lp. Firma podwykonawcy, adres Zakres zmówienia  jaką Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcy 

1   

2   

….   

 

10. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum5 dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 

następujący: 

                                                           
3 Niepotrzebne skreślić 
4 Niepotrzebne skreślić. Tabelę powielić wedle konieczności.  
5 Niepotrzebne skreślić. Uwaga Jeśli nie dotyczy wpisać „nie dotyczy”. 



                                                                                                     

 
 

                                                                                                                                                                                                 

  

 
 

 

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

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

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

 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja) 

11. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ..... do ..... 

niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa   w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza 

ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13. Ofertę niniejszą składamy na .......... …..stronach. 

14. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są: 

a. ………………………………………………………………………  

b. ……………………………………………………………………….. 

 

        …………………………(miejscowość), dnia…………                                

 

 

                                   (imię, nazwisko osoby/osób uprawnionych do  
            reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     

 
 

                                                                                                                                                                                                 

  

 
 

 

Załącznik 2 a 
do SIWZ ZP-2/EPGK/D/2018/PN 

 

 
  

 
Zamawiający: 
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1 

………………………………………………………… 
pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy  
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
 

Zakup bez dostawy do 700 ton masy mineralno – asfaltowej drobnoziarnistej grysowej na gorąco  
( warstwa ścieralna KR 3-4) do wbudowania na drogach miasta Elbląga 

na zlecenie Miasta Gminy Elbląg 
 
prowadzonego przez EPGK sp. z o.o., oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt VI . SIWZ. 
 
…………….……., dnia ………….……. r.  

………………………….………………………………… 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt VI  SIWZ, 
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w 

następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
(wskazać podmiot  - podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 

…………….……., dnia ………….……. r.  

………………………….………………………………… 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 
 

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. 
 

…………….……., dnia ………….……. r.  

………………………….………………………………… 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 
 



                                                                                                     

 
 

                                                                                                                                                                                                 

  

 
 

 

Załącznik 2 b 
do SIWZ ZP-2/EPGK/D/2018/PN 

Zamawiający: 
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1 

…….………………………………….. 
pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy  
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

Zakup bez dostawy do 700 ton masy mineralno – asfaltowej drobnoziarnistej grysowej na gorąco  
( warstwa ścieralna KR 3-4) do wbudowania na drogach miasta Elbląga 

na zlecenie Miasta Gminy Elbląg 
 
prowadzonego przez EPGK sp. z o.o., oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
 

…………….……., dnia ………….……. r.  

………………………….………………………………… 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 
 

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. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 
naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………

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

 

…………….……., dnia ………….……………. r.  

………………………….………………………………… 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… (podać 
pełną nazwę/firmę, adres, NIP podmiotu) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

…………….……., dnia ………….……. r.  

 
………………………….………………………………… 

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 
(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 

 
 



                                                                                                     

 
 

                                                                                                                                                                                                 

  

 
 

 

c.d. Załącznik 2b 
do SIWZ ZP-2/EPGK/D/2018/PN 

 
 

 

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. 
 
 

…………….……., dnia ………….………... r.  

 

 

………………………….………………………………… 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 



 

 
 

 

Załącznik nr 3  
do SIWZ ZP-2/EPGK/D/2018/PN 

 

--------------------- W Z Ó R --------------------- 

UMOWA Nr ………../EPGK/D/2018 

 

Zawarta w Elblągu, w dniu ……………. roku pomiędzy: 

Elbląskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1 

  
NIP   5783125340, REGON 367431388 zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym 
przez 
Marka Cymerysa – Dyrektora Spółki 
a:  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym/zwaną w dalszej treści umowy Sprzedającym,  reprezentowanym przez: 
……………………………………………….  
i prowadzącym działalność gospodarczą w oparciu o wpis do …………………………………………… 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 

ustawą Prawo zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 t.j.) i dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty została zawarta umowa  o następującej treści: 

Przedmiot zamówienia 
 

§ 1 
1. Zgodnie z niniejszą Umową, Wykonawca zobowiązuje się do  

sprzedaży do 700 ton masy mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej grysowej na gorąco (warstwa 

ścieralna KR3-4 ) do wbudowania na drogach miasta Elbląga na zlecenie Gminy Miasto Elbląg 

zgodnie z ofertą cenową, która stanowi integralną część umowy, po telefonicznym zgłoszeniu 

zapotrzebowania materiału dzień wcześniej. 

2. Ilość, o której mowa w ust. 1 może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb   Zamawiającego. 

3. Zamawiający będzie odbierał masę mineralno-asfaltową własnym transportem z wytwórni mas bitumicznych 

znajdującej się w miejscowości ……………………położonej w odległości ………… km od siedziby 

Zamawiającego w Elblągu ul. Szańcowa 1  w godz.7:00-15:00. 

4. W momencie odbioru masy jej temperatura nie powinna być niższa  niż +160 ºC. 

5. Jakość masy na gorąco sprzedawana Zamawiającemu będzie zgodna z obowiązującą normą. 

 

Termin realizacji  zamówienia 

§ 2 

Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego w okresie: od 15 kwiecień 

2018r do  30 listopada 2018r. 

 



 

 
 

 

           Wynagrodzenie Wykonawcy 

              § 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertę 

cenową:…………………….zł tj. słownie:…………………………………………………. 

Cena jednostkowa:…………………..zł/1 tonę. 

Ceny zawierają podatek VAT. 

2. Cena zamówienia określona w ust. 1 ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu w przypadku  zakupu przez 

Zamawiającego mniejszej ilości masy mineralno-asfaltowej niż określona  w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy. 

 

§4 

1. Strony ustalają, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę 

jeden raz w miesiącu. Podstawą wystawienia faktury będą dokumenty WZ potwierdzające realizację zakupu. 

2. Należność za sprzedaż masy mineralno-asfaltowej będzie regulowana przelewem na rachunek Wykonawcy 

wskazany w fakturze, w  ciągu 14 dni od daty złożenia  faktury w siedzibie  Zamawiającego. 

3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W razie 

opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za każdy dzień 

zwłoki. 

4. Za realizację zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wg faktycznie dokonanej  

sprzedaży w danym dniu na podstawie ceny jednostkowej 1 tony z oferty przetargowej. 

5. Wykonawca po zrealizowaniu pierwszej sprzedaży, do faktury załączy Aprobatę Techniczną IBDiM 

dopuszczającą do stosowania materiału w budownictwie drogowym oraz aktualny certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli dostarczonego materiału przez wybrane przez siebie 

Laboratorium Drogowe. Odpłatność za badania ponosi Zamawiający w przypadku gdy badana próbka 

materiału będzie spełniać wymogów jakościowych opisanych w SIWZ.  W przypadku niespełnienia chociażby 

jednego z wymogów opłatą za badania laboratoryjne zostanie obciążony Wykonawca. Za zakupioną masę 

bitumiczną, która nie spełnia wymogów jakościowych Wykonawca nie otrzyma zapłaty.       

Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia 

§ 5  

Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia: 

1) z ramienia Zamawiającego : 

• Henryk Olenkowicz  nr tel. 692 193 273, 

• Grzegorz Szyszka nr. tel. 662 250 892 

2) z ramienia Wykonawcy………………………nr tel………………………………………………… 

 

 



 

 
 

 

Kary umowne 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań umowy będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę, w wysokości  10%  wartości 

umowy brutto; 

2) w przypadku opóźnienia w sprzedaży, w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, za 

każdy dzień zwłoki. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w  przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn 

obciążających Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto za wyjątkiem sytuacji określonej w 

art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 

Zmiany umowy 

§ 7 

1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności: 

a) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT; 

b) z uwagi na niezależne od stron okoliczności (nieprzewidziane zmiany organizacyjne, wypadki losowe, 

choroby) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy;   

c)  zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji umowy; 

d) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; 

e) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego  i/lub Wykonawcy; 

2. Zmiany te mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem 

nieważności. 

Odstąpienie od umowy 

§8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:  

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach zgodnie z art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych; 

2) gdy podjęta zostanie decyzja o likwidacji firmy Wykonawcy lub gdy nastąpi zaprzestanie prowadzenia 

działalności gospodarczej przez Wykonawcę albo nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  i 

powinno zawierać uzasadnienie. 



 

 
 

 

Podwykonawstwo 

§ 9 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonywany6 (Wariant nr 1) osobiście lub (Wariant nr 2) z 

udziałem niżej wymienionych podwykonawców ……………………………..(nazwa albo imię i nazwisko oraz 

dane kontaktowe podwykonawcy, zakres). 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie zamówienia.   

    Postanowienia końcowe 

        § 10 

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku 

porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i 

Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 12 

Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  każdej ze stron. 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Oferta przetargowa Wykonawcy 

2. SIWZ 

  

Zamawiający:                                                                                         Wykonawca: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 w umowie pozostanie właściwy wariant 



 

 
 

 

  Załącznik nr 4 
do SIWZ ZP-2/EPGK/D/2018/PN 

 
 
 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 
 
Oświadczam, iż: 
................................................................................................ 
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
 
oddaje do dyspozycji: 
............................................................................................................. 
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) 
 
niezbędne zasoby tj. ………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
na potrzeby realizacji zamówienia pn. 

Zakup bez dostawy do 700 ton masy mineralno – asfaltowej drobnoziarnistej grysowej na gorąco ( 
warstwa ścieralna KR 3-4) do wbudowania na drogach miasta Elbląga 

na zlecenie Miasta Gminy Elbląg 
prowadzonego przez EPGK sp. z o.o.: 
 
1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu:  

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

2. Sposób wykorzystania zasobów podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
4. Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje zamówienie, którego wskazane 
zdolności dotyczą: 

 
 tak 

 nie 

 
 
 
 
…………….……., dnia ………….……. r.  

………………………….………….…………………………… 
data i podpis podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Załącznik nr 5 
do SIWZ ZP-2/EPGK/D/2018/PN 

 
 
 
 
……………………………………………… 
pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy  

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: 

Sukcesywna sprzedaż oleju napędowego do pojazdów i sprzętów 
Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 
 
oświadczam, że: 
 
-  nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych* 
 
-  należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,* 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
....................., dnia ....................   
 
 

                                                       PODPISANO 
 

 
 

............................................................................................. 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
 
 
 

Uwaga: 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
                                          Załącznik nr 6 

do SIWZ ZP-2/EPGK/D/2018/PN 

 
 
 
……………………………………………… 
pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy/ 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 
 

Zakup bez dostawy do 700 ton masy mineralno – asfaltowej drobnoziarnistej grysowej na gorąco  
( warstwa ścieralna KR 3-4) do wbudowania na drogach miasta Elbląga 

na zlecenie Miasta Gminy Elbląg 
 
 
zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że oferowane dostawy spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................., dnia .......................   
 
 

                                                       PODPISANO 
 

 
 

............................................................................................. 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

Załącznik nr 7 
do SIWZ ZP-2/EPGK/D/2081/PN 

 
 
……………………….......... 
 (pieczęć Wykonawcy/ów) 
 
 

  
Wykaz wytwórni mas bitumicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego 

składane dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale 6 punkt 
6.3. podpunkt 6.3.3  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:   

Zakup bez dostawy do 700 ton masy mineralno – asfaltowej drobnoziarnistej grysowej na gorąco  

(warstwa ścieralna  KR 3-4) do wbudowania na drogach miasta Elbląga  na zlecenie Gminy Miasto Elbląg  

oświadczam /my, że dysponuję lub będę dysponował wytwórnią mas bitumicznych: 

  

 

Lp. 

 

Nazwa i aktualny adres 
wytwórni mas bitumicznych  

lokalizacja wytwórni mas 
bitumicznych dla spełnienia 

warunków określonych w 
SIWZ 

Informacje o podstawie 
dysponowania7 

1 

  
Odległość -………….km  
od siedziby Zamawiającego  
 
Lokalizacja na ternie  
Powiatu  Elbląskiego: 
Gmina:……………………… 
Miejscowość………………… 

własne Wykonawcy 
dzierżawa 
 użyczenie 
 najem 
własność innego podmiotu 

udostępniającego zasoby 
tj..................................…………………………
……………………………………….. . 

  

 

……………………….(miejscowość), dnia……………………………….                                                                                                 

 
 
 
....................., dnia ....................   

                                                       PODPISANO 
 

............................................................................................. 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się 
 o udzielenie zamówienia 

                                                           
7 Zaznaczyć właściwą rubrykę symbolem „X” 


