
Zp.22.2020 Somianka, dnia 21 grudnia 2020r. 

Rozeznanie cenowe na: 

Zakup wraz z zaladunkiem zuzlu dla potrzeb remontu i naprawy drog 

na terenie gminy Somianka 

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWI1\CEGO 
Gmina Somianka 

Somianka - Parcele 16B, 07-203 Somianka 
Telefon: 2974-187-90, Telefax: 2974-187-14 

Adres strony intemetowej http://www.ugsomianka.bip.org.pl 

Adres e-mail: gmina@somianka.pl, 
NIP: 762-190-15-71 REGON: 550668090 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
Zamowienie publiczne 0 wartosci nie przekraczaj~cej wyrazon~ w zlotych rownowartosci kwoty 
30 000 euro okreslonej wart. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien 
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z pozn. zm.) - dalej "ustawa PZP" oraz Zarz~dzenia Nr 
61K12020 W ojta Gminy Somianka z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
udzielania zamowien publicznych 0 wartosci nieprzekraczaj~cej rownowartosci kwoty 30000 
euro w Urzydz~e Gminy Somianka. 
Postypowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cenowego. 
Wartosc szacunkowa zamowienia zostala ustalona zgodnie z ustaw~ Prawo Zamowien 
Publicznych i wynosi ponizej 30 000,00 EURO. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
1. Przedmiotem zam6wienia jest zakup wraz z zaladunkiem zuzlu dla potrzeb remontu i naprawy 
drog na terenie gminy Somianka. 

3Calkowita ilosc materialu: 1800 m

Transport: transport materialu odbywal Sly bydzie wlasnym sprzytem Zamawiaj~cego, 


Wykonawca zobowi~any bydzie do zaladunku podstawionych sprzyt6w. 

Tennin: teml1n zaladunkow bydzie kazdorazowo ustalany pomiydzy przedstawicielami 

Wykonawcy, a Zamawiaj~cego nie pozniej niz na 3 dni przed planowanym zaladunkiem. 

2. Wspolny Slownik Zam6wien (CPV) 
Kod CPV 14630000-6 Zuzel, popioly, odpady zelaza i zlom 

3. Zamawiaj~cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czysciowych. 
4. Zamawiaj~cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofeli wariantowych. 

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMOWIENIA 
Zamawiaj~cy wymaga, aby zam6wienie zostalo zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia 
29.12.2021r. 
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5. W ARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW 
o udzielenie zam6wienia mogll ubiegae siy Wykonawcy, kt6rzy spelniajll warunek dotyczllcy: 

a) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub cZY11110sci jezeli 
przepisy prawa nakladajll obowillzek ich posiadania; 

b) posiadajll wiedzy i doswiadczenie; 
c) dysponuje odpowiednim potencjalem teclmicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zam6wienia; 
d) znajdowania siy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajllcej wykonanie 

zam6wienia. 
Zamawiajllcy dokona oceny w/w warunk6w na zasadnie spelnial nie spelnia. 

6. INFORMACJE 0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIF; ZAMA WIAJACEGO Z 
WYKONAWCAMI A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIF; Z WYKONA WCAMI 
Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcami Sll: 
1. 	Pani Milena Przybysz (wyjasnienia wszelkich spraw teclmicznych wykonania przedmiotu 

zam6wienia), tel. (0-29) 74 18790 wew. 41, e-mail: milena.przybysz@somianka.pl 
2. Pani Milena Skura (wyjasnienia w sprawie procedury) 	 tel. 29 74 187 90 wew. 54, e-mail: 

m.skura@somianka.pl 

7. 	 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. 	Kazdy Wykonawca moze zlozye tylko jednll oferty 
2. Wykonawca sklada ofelty zgodnie z wymaganiami Rozeznania cenowego. 
3. 	Oferta wi1111a bye zlozona na Fonnularzu ofelty, stanowillcym Za1llcznik nr 1 

do Rozeznania cenowego. 
4. 	Oferta musi zawierae: 

1) poprawnie wypelniony "FOlmularz oferty" (zal~cznik nr 1); 
2) poprawnie wypelnione oswiadczenie 0 spelnianiu warunk6w (zal~cznik nr 2). 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. 	Oferty stanowillcll odpowiedz na rozeznanie nalezy przeslae pocztll elektronicz~ na adres: 

m.skura@somianka.pl w postaci skan6w podpisanych dokument6w do dnia 28 grudnia 2020 
roku, do godz. 15:00. 
Wiadomose e-mail powiooa bye oznakowana nastypujllcym tekstem: 

Oferta w post~powaniu prowadzonym w ramach Rozeznania cenowego na 
"Zakup wraz z zaladunkiem zuflu dla potrzeb remontu i naprawy drog 

na terenie gminy Somianka". 
2. Oferty zlozone 	po terminie nie bydll rozpatrywane. Oferta zlozona po terminie podlega 

odrzuceniu. 
3. 	Zamawiajllcy dopuszcza odpowiednie zastosowanie alt. 90 Ust. 1 ustawy PZP w przypadku gdy 

cena oferty Wykonawcy wyda siy Zamawiajllcemu r~co niska. 
4. 	Wykonawca moze przed uplywem teIminu sk1adania ofert zmienie lub wycofae swojll oferty. 
5. 	Tennin zwillzania ofertll ustala siy na okres 30 dni. 
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9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. 	Usluga stanowiqca przedmiot zam6wienia, jest finansowana w calosci ze srodk6w publicznych. 
2. 	 W fonnularzu ofertowym nalezy podae calkowitq ceny netto zam6wienia, kwoty podatku 

V AT oraz ceny brutto zam6wienia, z dokladnosciq do dw6ch miejsc po przecinku za realizacjy 
calego zam6wienia. 

3. 	Wykonawca uwzglydniajqc wszystkie wymogi, 0 kt6rych mowa w niniejszym Rozeznaniu 
cenowym, powinien w cenie ofe11owej ujqe wszelkie koszty zwiqzane z wykonywaniem 
przedmiotu zam6wienia, niezbydne dla prawidlowego i pelnego wykonania przedmiotu 
zam6wienia. 

4. 	Stawka VAT musi bye okreslona zgodnie z ustawq z 11 marca 2004r. 0 podatku od towar6w i 
uslug. 

5. 	Cena podana w ofercie powinna bye wyraZona w zlotych polskich, z dokladnosciq 
do dw6ch miejsc po przecinku. 

6. 	Cena ofe11y zostanie pod ana przez Wykonawcy w PLN. Cena okreslona w ofercie stanowijedyne 
wynagrodzenie przyslugujqce Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy bydzie obejmowae 
wszelkie koszty (zobowiqzania publiczno-prawne), lezqce zar6wno po stronie Wykonawcy jak i 
Zamawiajqcego. 

7. 	Zamawiajqcy ustala, ze platnosci dokonywane bydq czysciowo na podstawie rzeczywiScie 
zakupionego, zaladowanego i odebranego towaru potwierdzonego przez przedstawiciela 
Zamawiajqcego. 

10. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJ1\CY 	BE;DZIE SIE; KIEROWAL PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

1. 	Zamawiajqcy bydzie ocenial tylko oferty niepodlegajqce odrzuceniu. 
2. 	Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - jedynym kryterium bydzie cena. Zamawiajqcy wybierze 

oferty spelniajqcq warunki udzialu w postypowaniu, zlozonq przez Wykonawcy, kt6ry zaoferuje 
najnizszq ceny. 

3. 	Zamawiajqcy zqda podawania ceny oferty w walucie PLN. Zamawiajqcy nie przewiduje 
rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie miydzy Zamawiajqcym i Wykonawcq bydq 
dokonywanie w walucie polskiej. 

4. Cena oferowana zawiera wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq zam6wienia. 

11. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
1. 	Zamawiajqcy wymaga, by Wykonawca zawarl umowy na warunkach zawartych w zalqczniku nr 

istotne postanowienia umowy. 
2. 	Zanlawiajqcy zastrzega sobie mozliwose dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcq, 

kt6ry zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postypowania. Ewentualne zmiany 
zapis6w umowy bydq zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto bydq one mogly bye 
wprowadzane z powodu: 
1) zwiykszenia lub zmniejszenia zakresu zam6wienia do 30% - w zakresie terminu, 
wynagrodzenia oraz zakresu; 

2) wystqpienia uzasadnionych zmian tj. niezbydnych do wykonania przedmiotowego 
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zamowienia - w zakresie terminu, wynagrodzenia oraz zakresu; 
3) wyst'l,pienia obiektywnych przyczyn niezaleznych od Zamawiaj'l,cego i Wykonawcy - w 

zakresie terrninu, wynagrodzenia oraz zakresu; 
4) wyst'l,pienia okolicznosci byd'l,cych wynikiem dzialania sHy wyzszej - w zakresie terminu, 

wynagrodzenia oraz zakresu; 
5) zmiany istotnych regulacji prawnych - w zakresie tenninu, wynagrodzenia oraz zakresu; 
6) gdy nast'l,pi zmiana powszechnie obowi'l,zuj'l,cych przepisow prawa w zakresie maj'l,cym 

wplyw na realizacjy Umowy; 
7) wyst'l,pienia okolicznosci zwi'l,zal1ych z wyst'l,pieniem COVID-19 w zakresie terminu, 

wynagrodzenia oraz zakresu robot na mocy odrybnych; 
8) wynikn'l, rozbiezuosci lub niejasnosci w Umowie, ktorych nie l110zna usun'l,c winny sposob, 

a zmiana Umowy bydzie umozliwiac usuniycie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony. 

12. INFORMACJE 0 FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO 

1. 	Zamawiaj'l,cy powiadomi Wykonawcy, ktoremu udzieli zamowienia, 0 terrninie i miejscu 
zawarcia umowy, telefonicznie lub poczt'l, elektroniczn'l,. 

2. 	W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odst'l,pi od podpisania umowy, Zamawiaj'l,cy moze 
podpisac umowy z Wykonawc'l" ktorego ofelia uzyskala kolejn'l, najwyzsz'l,liczby punktow. 

3. 	Zamawiaj'l,cy zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku rezygnacji 
z podpisania umowy przez oferenta, ktory zostal wybrany. 

4. 	W przypadku otrzymania dwoch identycznych i zarazem najkorzystniejszych ofect, Wykonawcy, 
ktorzy je zloZyli zostan'l, poproszeni 0 przedstawienie dodatkowych ofeli w terminie wskazanym 
przez Zamawiaj'l,cego, b'l,dz zaproszeni do dalszych negocjacji. 

5. 	Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 
1) zawiera ceny lub koszt wyzsze niz w zlozonej ofercie lub 
2) zostala zlozona po terminie skladania ofeli dodatkowych okreslonym w wezwaniu do 

zlozenia tych ofect. 
6. 	Zamawiaj'l,cy uniewazni postypowanie 0 udzielenie zamowienia publicznego bez dokonania 

wyboru oferty najkorzystniejszej w nastypuj'l,cych przypadkach: 
1) nie zlozono zadnej ofel1y; 
2) nie zlozono zadnej ofeliy speiniaj'l,cej wymogi Zamawiaj'l,cego; 
3) cena najkorzystniejszej ofecty przewyzsza kwoty, jak'l, Zanlawiaj'l,cy moze przeznaczyc na 

sfinansowanie zamowienia; 
4) postypowanie obarczone jest wad'l" ktora uniemozliwia zawarcie waznej umowy; 
5) wyst'l,pila istotna zmiana okolicznosci powoduj'l,ca, ze prowadzenie postypowania lub 

wykonanie zanlowienia nie lezy w interesie Zamawiaj'l,cego. 
7. 	Zamawiaj'l,cy zastrzega sobie mozliwosc uniewaznienia postypowania bez podania przyczyny. Z 

tego tytulu nie przysluguj'l, Wykonawcom zadne roszczenia wobec Zamawiaj'l,cego. 

13. POZOSTALE INFORMACJE 
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1. 	 Zamawiaj'lcy zastrzega sobie mozliwosc zmiany lub uzupelnienia tresci Rozeznania 
cenowego, przed uplywem tenninu na skladanie ofert. lnfonnacja 0 wprowadzeniu zmiany 
lub uzupelnieniu tresci Rozeznania cenowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
http://www.ugsomianka.bip.org.pl!. lezeli wprowadzone zmiany lub uzupelnienia tresci 
Rozeznania cenowego byd'l wymagaly zmiany tresci ofeli, Zamawiaj'lcy przedluZy termin 
skladania ofeli 0 czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 

2. Zamawiaj'lcy ureguluje nalezuosc za wykonanie przedmiotu zam6wienia w formie przelewu 
na rachunek wskazany na fakturze wystawionej na podstawie protokolu odbioru 
potwierdzaj'lcego zgodnosc usrugi z wymaganiami okreslonymi niniejszym rozeznaniem oraz 
umow'l w tenninie 30 dni od daty prawidlowo wystawionej faktUlY. 

3. Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz'ldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 20161'. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi'lzku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz'ldzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej"RODO", infOlmujy, ze: 
- administratorem PanilPana danych osobowych jest Gmina Somianka, Somianka - Parcele 

16b, 07-203 Somianka. reprezentowana przez W6jta Gminy Somianka. Administrator 
powolal lnspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), ktOlY w jego imieniu nadzoruje 
sfery przetwarzania danych osobowych. Z IOD mozna kontaktowac siy pod adresem mail: 
rodoanka@gmail.com; 

- PanilPana dane osobowe przetwarzane byd'l na podstawie ali. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

zwi'lzanym z postypowaniem 0 udzielenie zalnowienia publicznego pn.: "Zakup wraz z 
zaladunkiem zuzlu dla potrzeb remontu i naprawy drog na terenie gminy Somianka"- znak 
sprawy Zp.22.2020 prowadzonym w tIybie rozeznania cenowego; 

- odbiorcami PaniIPana danych osobowych byd'l osoby lub podmioty, kt6rym udostypniona 
zostanie dokumentacja postypowania w oparciu 0 ustawy z dnia 6 wrzesnia 200Ir. 0 

dostypie do infomlacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176); 
- PanilPana dalle osobowe byd'l przechoWYWalle, zgodnie z wewnytrznym Regulaminem 

udzielania zam6wiel1 publicznych 0 wartosci nieprzekraczaj'lcej rownowartosci kwoty 
30000 euro w Urzydzie Gminy Somianka; 

- pOdallie przez Pani'}/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy; 

w odniesieniu do PallilPalla dallych osobowych decyzje nie byd'l podejmowane w spos6b 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
posiada PanilPan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostypu do danych osobowych PanilPana 
dotycz'lcy ch; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania PanilPana danych osobowych; 
- na podstawie ali. 18 RODO prawo z'ldania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, 0 kt6rych mowa w ali. 18 ust. 2 RODO; 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzydu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
PanilPan, ze przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotycz'lcych nalusza przepisy 
RODO; 
nie przysluguje PanilPal1U: 
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- w zwiClzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniQcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 kt6rym mowa wart. 20 RODO; 

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

gdyz podstawCl prawnCl przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

Zal~czniki: 

1. ZalClcznik nr 1 - Formularz oferty 
2. ZalClcznik nr 2 - Oswiadczenie 0 spelnianiu warunk6w 

3. ZalClcznik nr 3 W z6r umowy 

Zatwierdzam 

Data 21.12.20201'. 
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