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WARUNKI ZAMOWIENIA 

Nr zapytania ofertowego: 3/2022 

pn. Zakup kruszywa drogowego. 

1. Opis przedmiotu zamowienia: 

1.1.Przedmiot zamdéwienia obejmuje zakup i dostawe kruszywa tamanego (drogowego) 

w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. 

Zamawiajacy wymaga dostawy kruszywa wapiennego tamanego o frakcji 0-31,5 mm. 

Kruszywo nie moze zawiera¢ gwozdzi, metalowych drutow ani innych zanieczyszczen 

mogacych uszkodzi¢é pojazdy poruszajace sie po drogach oraz trudno rozktadalnych 

zanieczyszczen (tj. plastik, guma itp.). W przypadku ujawnienia w zawartosci kruszywa takich 

zanieczyszczen Zamawiajgcy zadac bedzie od Wykonawcy usuniecia tych zanieczyszczen 

w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia tego faktu Dostawcy. Wyklucza sie r6wniez kruszywa 

skazone chemicznie. Dostawa kruszywa oprécz sprzedazy samego kruszywa obejmuje: 

zatadunek, wazenie, transport. Nieprzedstawienie dokument6w z wazenia kruszywa 

(dostarczanego kazdym samochodem) przed roziadunkiem moze spowodowaé odmowe 

odbioru kruszywa. Transport kruszywa  powinien odbywacé sie samochodami 

samowyladowczymi, umozliwiajacymi rozciaganie kruszywa po drogach. Odbidr 

poszczegélnych dostaw kruszywa na drogach, bedzie sie odbywaé od poniedziatku do piatku, 

w godzinach pracy Urzedu (08:00 - 15:00) przez osobe upowazniong przez Zamawiajacego 

1.2. Wskazane_ w pkt. 1 pochodzenie kruszywa, ma na celu doprecyzowanie przedmiotu 

Zamowienia. Powyzsze posiada jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych 

parametrow i cech wymaganych przez Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza 

zastosowanie rozwiazan rownowaznych, przy czym o parametrach oraz jakoSci nie gorszej 

niz, wskazane w pkt 1. 

1.3.Przewidywana ilos¢ dostawy kruszywa to okoto 904 tony. Zamawiajacy zastrzega sobie 

mozliwos¢ zwiekszenia badz zmniejszenia ilosci ton kruszywa o 20%. 

1.4. Poszczegdine dostawy realizowane beda wciagu 3 dni roboczych od elektronicznego 

( e-mail) zamowienia zgtoszonego przez osobe upowazniong przez Zamawiajacego tj. osobe 

pracujaca w Urzedzie Gminy w Badkowie. 

2. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych: 

aHtak 

b) nie



3. Kod/-y CPV 

14212200-2 kruszywo 

60100000-9 _ustugi w zakresie transportu drogowego 

4. Do porozumiewania sie z oferentami w sprawie przedmiotu zamowienia upowazniony jest 

ParfPani: Marlena Szczerbiak adres e-mail: m.szczerbiak@ugbadkowo.pl   

5.Wniosek o wyjasnienie tresci warunkéw zamowienia moze wptynaé do Zamawiajacego nie 

pdozniej niz do konica dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. 

Jezeli wniosek 0 wyjasnienie treSci warunk6w zamowienia wptynat po uptywie terminu 

wskazanego wyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzielié wyjasnien 

albo pozostawi¢é wniosek bez rozpatrzenia. 

6. Informacja o wyjasnieniach, zmianach, wyborze najkorzystniejszej oferty i innych 

informacjach przekazywanych przez Zamawiajacego beda zamieszczane na _ stronie 

www.bip.badkowo.ug.gov.pl — zaktadka zapytania ofertowe. 
  

7. Termin wykonania zamowienia: 

Dostawy odbywaé sie bedg przez okres 160 dni od dnia podpisania umowy. 

8. Warunkow udziatu w postepowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny 

spetnienia tych warunkow: 

Nie dotyczy 

9. Z postepowania wyklucza sie: 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwiazaniach 

w zakresie przeciwdziatania wspierania agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie 

bezpieczenstwa narodowego z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub 

konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie: 

1. wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych 

w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej] o zastosowaniu Srodka, 

o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych 

rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspierania agresji na Ukraine oraz stuzacych 

ochronie bezpieczenstwa narodowego; 

2. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktdrego beneficjentem rzeczywistym 

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy 

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 | 655) jest osoba wymieniona 

w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo 

wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 

r., 0 ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste 

rozstrzygajacej o zastosowaniu Srodka, o kt6érym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczegdlinych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspierania 

agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego; 

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, kt6érego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 

3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 

217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu



765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka 

dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji 

W sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu Srodka, o kt6rym mowa w art. 

1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdéinych rozwiazaniach w zakresie 

przeciwdziatania wspierania agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa 

narodowego; 

10. Kryteria wyboru ofert, zawierajaca wage kazdego z kryterium: 

a) Cena 100 % 

11. Tryb postepowania 

Postepowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11° wrzesnia 

2019 roku ( Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) — Prawo zaméwien publicznych. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

Cena oferty powinna byé obliczona w ztotych polskich z uwzglednieniem ewentualnych 

upustow, jakie oferent oferuje i nalezy jq okresli¢é w wysokosci netto i brutto 

(z podatkiem od towardow i ustug VAT). Kwota ta musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane 

z realizacjg zadania niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia. Tak wyliczona cene 

netto oraz cene brutto (z podatkiem VAT) nalezy wykazac w formularzu oferty. 

13. Oferta powinna zawieraé 

a) wypeiniony i podpisany formularz oferty 

b) podpisane oSwiadczenie dotyczqce nie podleganiu wykluczeniu 

14. Miejsce i termin sktadania ofert 

Dla ofert pisemnych 

Ofert nalezy sktadac¢ Urzad Gminy w Badkowie ul Wioctawska 82, 87-704 Badkowo pok6j 

nr 9 -sekretariat Gminy w terminie do dnia 10.02.2023 r. do godz. 09:00. 

Oferte nalezy zamiesci¢ w zamknietej, nieprzejrzystej kopercie , zaadresowanej na adres 

Zamawiajacego . Na kopercie nalezy zamiesci¢ informacje: 

Oferta na: 

Zakup i dostawa kruszywa drogowego. 

Zapytanie ofertowe nr 3 /2022 

Dla ofert przestanych droga elektroniczna 

Oferty nalezy przesta¢ na adres e-mail: sekretariat@ugqbadkowo.pl 

W terminie do dnia 10.02.2023 r. do godz. 09:00 w tytule wiadomosci nalezy wpisa¢ wiasciwy 

nr i nazwe postepowania. 

  

15.lnformacje o wspdétfinansowaniu zamowienia ze Srodkow Unii Europejskiej 

wraz z podaniem informacji na temat tego programu. 

Nie dotyczy 

16.Inne istotne informacje majace znaczenie dla przygotowania postepowania. 

Wzor umowy stanowi zalacznik nr 2



17. Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze: 

* — administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina  Badkowo 

ul. Woctawska 82, 87-704 Badkowo. 

«= —inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Badkowo jest Pan Marek Powata 

adres e- mail: marek.powala@wp.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu zwiqgzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego 3/2022. 

* —odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostepniona 

zostanie dokumentacja postepowania. 

« Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakonczenia 

postepowania o udzielenie zamdowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; 

* obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana 

dotyezacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w _ przepisach ustawy Pzp, 

zwiazanym z udziatem w_ postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; 

konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajq z ustawy Pzp; 

* _wodniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdéb 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

=  posiada Pani/Pan: 

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczacych; 

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™; 

~ na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 

18 ust. 2 RODO ***: 

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyeczacych narusza 

przepisy RODO; 

» nie przystuguje Pani/Panu: 

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych; 

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6érym mowa w art. 20 RODO; 

~ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

  

“WyjaSnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzajacego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

“ WyjaSnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiana wyniku postepowania 

o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiana postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp 

oraz nie moze naruszaé integralnoSci protokofu oraz jego zafgcznikow.



“™ WyjaSnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w_ odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa 

cztonkowskiego. 

18. Zataczniki 

a) formularz oferty 

b) wzor umowy 

c) oSwiadczenie 

  

fo 
untami, 

drogownictwa / phergetyki 

mgr Marlerfa Szczerbiak 

Marlena Szczerbiak 

Badkowo, dnia 03.02.2023 r. 

(osoba odpowiedziaina merytorycznie) 

x 
Zatwierdzit: Wojt Gminy Badkowo 

Ryszard Stepkowski 

Badkowo, dnia 03.02.2023 r.


