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Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia 

 

do przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych dla dostaw p.n. 

 

 

Dostawa kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża 

  

 

 

 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A T W I E R D Z A M  

Prezes  

Przedsiębiorstwa Komunalnego ,, Nałęcz” sp. z o.o. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Niedrzwica Duża, 05.11.2015 r. 
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                     Niedrzwica Duża, dnia 05.11.2015 r. 

 

Znak: ZP/3/2015    

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1.ZAMAWIAJĄCY:  

Zamawiający:                      Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz Sp. z o.o.  

NIP 713 303 63 19 

REGON 0605 471 63 

KRS 0000341612 

Siedziba:                            ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża 

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30  

adres strony internetowej:                        http://pknalecz.bip.mbnet.pl/ 

e-mail:                   info@pknalecz.eu 

nr tel.:                    (81) 5175070 

Nr faxu:                  (81) 5175070 

numer rachunku bankowego:             75 8687 0009 2001 0007 7783 0001 Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej 

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy Pzp jest Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Nałęcz sp. z o.o. – Pan Arkadiusz Sulowski. 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z art. 10 ust.1 i art. 39 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie kwot wartości zamówień oraz 

konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej (na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp) dla dostaw. 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana w dalszej części 

SIWZ) oznaczone zostało przez Zamawiającego numerem sprawy: ZP/3/2015.  Wykonawcy powinni we 

wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na w/w oznaczenie.  

3. Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

- pojęcie ustawy Pzp dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 907 z późn. zm.); 

- pojęcie rozporządzenia PRM dotyczy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane; 

- pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:  

- portal internetowy Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl Ogłoszenie nr 161705-2015z dnia 

05.11.2015.  

- strona internetowa na której dostępna będzie niniejsza specyfikacja:    

http://pknalecz.bip.mbnet.pl/komunikaty/zamowienia-publiczne 

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.  

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do 3 700 ton (słownie: trzy tysiące siedemset ton) kruszywa 

drogowego (dolomitowego), tj.:  

- klińca o frakcji 4-31,5 w ilości: do 3 500 ton (słownie: trzy tysiące pięćset ton) 

–  tłucznia o frakcji 31,5-63 w ilości: do 200 ton (słownie: dwieście ton) 

 

KOD CPV; - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym 

rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
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(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania 

zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. 

14212200-2 Kruszywo 

44922200 -1 Dolomit 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. UWAGA dot. ilości zamawianego kruszywa – Zamawiający informuje, że: 

a) zastrzega możliwość niezamówienia całej ilość przedmiotu dostawy tj. 3 700 ton kruszywa drogowego 

(dolomitowego). 

b) dostawy będą się odbywały sukcesywnie w zależności od potrzeb (Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

za faktycznie dostarczoną ilość kruszywa), na każdorazowe zgłoszenie przez zamawiającego telefonicznie, 

faxem lub emailem.  

c) zastrzega możliwość wymiany dowolnej ilości klińca na tłuczeń (w granicach do 3 500 ton) i wymiany 

dowolnej ilości tłucznia na kliniec (w granicach do 200 ton), to znaczy, że np.:  

Zamawiający może  zgłosić potrzebę dostawy do 3 700 ton tylko  tłucznia lub np. do 1 000 ton klińca i do 

2 700 ton tłucznia  

albo 

Zamawiający może  zgłosić potrzebę dostawy do 3 700 ton tylko klińca lub np. do 1 000 ton tłucznia i do 

2 700 ton klińca.  

Rozliczenie pomiędzy stronami dostawy nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe za jedną tonę tłucznia i 

klińca i faktyczną ilość dostarczonego klińca lub tłucznia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zgłoszony zakres dostaw w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 

przekazania zapotrzebowania na miejsce składowe lub wskazaną drogę. 

3.  Przez dostawę należy rozumieć: zakup, załadunek, transport i rozładunek i wszystkie koszty z tym związane.  

4. Przedmiotem dostawy jest dolomitowe kruszywo łamane stosowane do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

ruchu. klasa- I, gatunek: 1, o frakcjach wyżej określonych. 

Zamawiający żąda dostawy kruszywa, które poza obróbką mechaniczną nie zostały poddane żadnej innej 

obróbce. Kruszywo powinno być trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych.  

5. Rozliczenie z wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych. Wykonawca wystawi fakturę 

każdorazowo po dostarczeniu ok. 200 ton kruszywa (słownie; dwieście ton). 

6. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych po uzgodnieniu dostawy, Zamawiający 

ma prawo do zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa drogowego do odwołania. 

7. Ilość dziennego zapotrzebowania wyniesie  nie więcej niż 110 ton.  

8. Dostawa kruszywa odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 

14.00.  

9. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy nie ma wad prawnych, nie jest obciążony prawami osób 

trzecich, oraz że nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.  

10. Przedmiot dostawy dostarczony zostanie transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt. 

11.  Zamawiający zastrzega możliwość  zbadania jakości i ilości dostarczonego  kruszywa w szczególności pod 

względem: jakości, ilości i zanieczyszczenia. 

W przypadku stwierdzenia, którejkolwiek z w/w okoliczności Zamawiający może w szczególności: odmówić 

zapłaty wynagrodzenia, obciążyć Wykonawcę kosztami badania i kontroli wagi, żądać  wymiany  kruszywa na 

spełniające standardy w terminie 48 godzin od dnia, w którym dana okoliczność zaistniała, na koszt 

wykonawcy.  

12. Wykonawca jest zobowiązany otrzymać odrębne potwierdzenie na dokumencie wydania kruszywa drogowego 

na zewnątrz (Wz), przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Potwierdzenie dokonane przez osobę 

upoważnioną przez Zamawiającego na dokumencie wydania kruszywa drogowego zawiera: datę rozładowania 

kruszywa, godzinę, ilość ton jaka została rozładowana oraz czytelny podpis.  

13. Do każdej partii dostawy kruszywa Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aprobatę techniczną (CE), 

deklarację zgodności z PN, dokument wskazujący kopalnię, z której pochodzi kruszywo. 

Parametry techniczne: kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13242. 

 

UWAGA: 

Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją przetargową, a zaistniałe ewentualnie nieścisłości lub braki 

wyjaśnić z Zamawiającym na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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4. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w 

postępowaniu. 

6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 

7. Zgodnie z art. 91 ust.3a jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

 

Dotyczy podwykonawstwa: 

1. Zgodnie z art. 36b Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, stąd Wykonawca może powierzyć wykonanie całości zamówienia podwykonawcy lub 

podwykonawcom.  

 

5. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia –od podpisania umowy do 21.12.2016 r.  

Nie przewiduje się możliwości wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, poza wystąpieniem 

okoliczności, o których mowa w Rozdziale 18 SIWZ ,,Istotne postanowienia dotyczące umowy”. 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

6.1. Warunki udziału w postępowaniu. 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz wykażą, że spełniają warunki określone w art. 22 

ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

dotyczące: 

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. 

6.2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo Zamówień Publicznych). 

6.2.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli 

udokumentuje (udowodni), że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje dostawę 

kruszywa drogowego o łącznej ilości co najmniej 3 000 ton.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej dwie w/w dostawy 

(każda po 3 tyś. ton). 
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6.2.3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych). 

6.2.4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych). 

6.2.5. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli 

złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na 

podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych). 

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia -nie spełnia w 

oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w niniejszej specyfikacji.  

 

7. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

7.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

7.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie 

art. 44 Prawo zamówień publicznych).  

7.1.2. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie; 

UWAGA 

1. Dowodami, o których mowa powyżej są: 

- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub 

ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; 

- w przypadku zamówień na dostawy lub usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia 

2. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w 

wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma 

obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1.  

7.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 

przedłożyć: 

7.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

7.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert. 

7.2.3. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. 

7.3 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 5) ustawy, należy 

przedłożyć: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca albo, w przypadku gdy 

nie należy do grupy kapitałowej informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. W 

przypadku, kiedy odrębne oferty złożą Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający 

zwróci się do tych Wykonawców o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o 

których mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą 

przesłanki wykluczenia Wykonawcy. 



6 

 

7.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

1.Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

2.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

nie wydaje się dokumentu/-ów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed 

właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu administracyjnego, lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić 

się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu.  

7.5. Inne dokumenty (jeżeli dotyczy): 

1. Załączniki do SIWZ 

2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku gdy dokumenty składające się na 

ofertę, podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania wykonawcy. 

3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich, przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazaniu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w 

realizacji zamówienia, oraz przedkłada dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla 

Wykonawcy, w punkcie 7.2. 

Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię 

zobowiązania poświadczoną, za zgodność z oryginałem przez ten podmiot (zgodnie z wyrokami KIO 

nr; KIO 786/11, KIO 787/11, KIO 797/11, KIO 830/11, KIO 1008/11). 

UWAGA! 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

winno posiadać formę pisemną, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał 

się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 

oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 

podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie 

dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci. (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11). 

4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 

sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 

zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno 

dokładnie określać zakres umocowania, 

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków określonych w punkcie 6.2. SIWZ (art. 22 ust.1 pzp.),  powinien złożyć, co najmniej jeden 

Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.  
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W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie dokumenty określone w punkcie 7.2. i 

7.3. składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, 

umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złożyli wspólnie ofertę wybraną jako 

najkorzystniejszą. 

Wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem  

(liderem). 

7.6. Forma dokumentów 

1. Zgodnie z §7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzaju 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być 

składane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 231). 

2. Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia „za 

zgodność z oryginałem” i złożenie podpisu osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w 

obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami 

prawa. 

3. Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość co do jej 

prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu zgodnie z §7 ust. 3 w/w rozporządzenia. 

4. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony 

wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją 

wiążącą. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

6. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji 

łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby. 

7. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 121), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego 

upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok 

złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierającą imię i nazwisko osoby 

podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach 

złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające 

identyfikację osoby składającej podpis. 

 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informację, zapytania itp. Wykonawcy 

przekazują pisemnie na adres siedziby Zamawiającego, faksem (81) 517-50-70 pocztą elektroniczną na adres 

info@pknalecz.eu lub na adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz Niedrzwica Duża ul. Kościelna 3 24-

220 Niedrzwica Duża 

2. 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. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu lub na podany kontakt elektroniczny - 

podany przez Wykonawcę w ofercie, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Wykonawcy z treścią pisma. 

3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach dot. przedmiotu zamówienia jest 

Arkadiusz Sulowski oraz w sprawach procedury formalno – prawnej jest Paweł Nalepa. 

4. Zgodnie z art.27 ust.2  Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcą za pomocą 

fax-u lub droga elektroniczną – nie dotyczy ofert i dokumentów składanych wraz z ofertą. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie 

internetowej zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy. 

6. Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresu. Oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia, dokumenty oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą uznawane a 
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skutecznie złożone temu Wykonawcy. 

7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

8. W związku z tym, że Zamawiający dopuścił przekazywanie  faksem oraz drogą elektroniczna informacji, 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień  Wykonawca powinien podać w ofercie aktualny numer faxu i e-

mail. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania wezwań do uzupełnienia dokumentów, wezwań do 

wyjaśnień treści złożonych ofert, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia 

postępowania drogą elektroniczną oraz wymaga potwierdzenia otrzymania jej przez Wykonawcę, w 

przypadku wyboru takiej drogi przekazania informacji przez Zamawiającego. 

10. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 

Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

11. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 

terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania powyższego wniosku. 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzona zmiana zostanie przekazana wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. W przypadku rozbieżności 

pomiędzy treścią  SIWZ  treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść 

informacji zawierającej późniejsze oświadczenia Zamawiającego. 

13. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.  

 

9. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

10.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł  (słownie: dwa tysiące złotych 

00/100).  

Wadium należy wnieść w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 Ustawy PZP: 

2.1 pieniądzu;  

2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

2.3 gwarancjach bankowych;  

2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;  

2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)  

 

Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty 

należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie, w przypadkach wymienionych w art. 46 

Pzp. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 

 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 75 8687 0009 2001 

0007 7783 0001 Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej z dopiskiem wadium nr sprawy ZP/3/2015. 

4. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu 

składania ofert. 

5.   Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury 

sprawdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

6.  W przypadku wniesienia wadium w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi wynikać 

zapewnienie Zamawiającemu przyznania sumy gwarancyjnej nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze 
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żądanie. Z treści gwarancji musi wynikać również zabezpieczenie gwaranta do wypłaty kwoty wadium na 

zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych. 

7.   Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku 

zamawiającego.  

8.   Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego 

wykluczony z postępowania. 

9.     Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy Pzp. 

 

UWAGA: 

1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. Ust. 3 pkt.1 

ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2012 poz. 1376 z późn. zm.) polecenie przelewu 

jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu 

stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą 

kwotą rachunku wierzyciela.  

Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia 

przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 

2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie 

na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert, którym mowa w pkt 13 SIWZ. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 

dni.  

 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

I. 

1. Wykonawca, zgodnie z art. 82 ust.2 pzp, zobowiązany jest złożyć ofertę w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 

1964 r., nr 16, nr 93 z późn. zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub 

osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby 

podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka 

zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki 

imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika 

brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.  

2. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym 

załącznik do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia 

załączonego formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i 

wynikające z zawartości formularza oferty. 

b) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione 

w punkcie 7 niniejsze specyfikacji – w zakresie dotyczącym wykonawcy. 

c) w przypadku oferty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza 

d) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie 

wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
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e) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ – jeżeli Wykonawca będzie korzystał z 

takich zasobów; 

3. Zamawiający prosi o nie umieszczanie w ofercie dokumentów, które nie są wymagane w specyfikacji. 

4. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie 

od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez 

Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić 

jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 § 4 Ustawy PZP. 

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej. Powinna być 

podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji 

Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej 

udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. Wszystkie załączniki do oferty, 

stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. 

8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej 

ofertę. Zmawiający nie dopuszcza używania korektora. 

9. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie. 

10. Zaleca się aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji 

Wykonawcy. 

11. W przypadku, gdy informacje zwarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą 

być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r, nr 153, poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, 

aby były trwałe, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec następujących 

informacji zawartych w ofercie: nazwy i adresy Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności. Stosowane zastrzeżenie Wykonawca 

powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. 

12. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie 

dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia 

przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do 

niniejszej SIWZ. 

II. 

 Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczonej w trwały sposób tj. uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia opakowania. Zaleca się aby koperta była zaadresowana do Zamawiającego i posiadała oznaczenie:  

„Dostawa kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża”  

Nr sprawy ZP/3/2015  

Nie otwierać przed  17.11.2015 r. godz. 10
15

 

 

Zaleca się aby koperta wewnętrzna posiadał nazwę/firmę i adres/siedzibę wykonawcy (pieczęć firmowa), aby 

można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie. 

UWAGA!  

W przypadku braku w/w oznaczeń Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 

tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert czy jej nie 

otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

 

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni przed 

upływem terminu składania ofert, zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, 

że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w 
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kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 

zmian, zostaną dołączone do oferty.  

b)Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na 

kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 

potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie 

wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

 

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać pocztą lub osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz sp. z o.o. ul. 

Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża do dnia 17.11.2015 r. do godz. 10.
00

. Oferty złożone po tym 

terminie zostaną zwrócone bez otwarcia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu 

ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską. 

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi komisyjnie w dniu 17.11.2015 r. o godz. 10
15

 w siedzibie 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz sp. z o.o. przy ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża 

3. Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Pzp, otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji 

otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle 

wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego wniosek. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca określi w ofercie: 

a) cenę jednostkową brutto dostawy jednej tony klińca o frakcji 4-31,5. 

b) cenę jednostkową brutto dostawy jednej tony tłucznia o frakcji 31,5-63 

c) cenę całkowitą oferty brutto dostawy 3 700 ton kruszywa, stanowiącą sumę iloczynów: 

- klińca o frakcji 4-31,5 w ilości do 3 500 ton (słownie: trzy tysiące pięćset ton) i ceny jednostkowej 

brutto za jedną tonę tego klińca 

i 

- tłucznia o frakcji 31,5-63 w ilości do 200 ton (słownie: dwieście ton) i ceny jednostkowej brutto za 

jedną tonę tego tłucznia 

UWAGA:  

1) w celu porównywalności ofert Wykonawcy zobowiązani są przedstawić w ofercie cenę całkowitą 

za dostawę  3 700 ton kruszywa, tj. 3 500 ton klińca oraz 200 ton tłucznia. 

2) ponieważ Zamawiający żąda podania cen jednostkowych poszczególnego kruszywa w cenach 

brutto, Wykonawca zobowiązany jest cenę całkowitą oferty podać najpierw w brutto i dopiero  od 

tej kwoty wyliczyć wartość netto – w przeciwnym wypadku może wystąpić różnica pomiędzy 

sumą iloczynów poszczególnego kruszywa i ceną jednostkową a ceną całkowita dostawy. 

2. Jeżeli siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca może 

podać cenę netto. W takim przypadku Zamawiający zgodnie z art. 91 ust.3a pzp w celu dokonania oceny 

ofert doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług (VAT).  

3. Zamawiający nie określa stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest do jej określenia w 

formularzu ofertowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami – zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 

dnia 20 października 2011 r. (sygn. akt III CZP 52/11) w sprawie zastosowania błędnej stawki podatku 

VAT przy obliczeniu ceny ofertowej, określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej 

stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6).  

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

5. Cena opisana w ust.1 jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający 

6. Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych nich grosze (nie 

dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego). 

7. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym podatek od towarów i usług oraz 

podatek akcyzowy oraz upusty, rabaty, koszty transportu do bezpośredniego użytkownika, opakowanie, 
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ubezpieczenia towaru na czas transportu, koszty odprawy celnej w ramach importu bezpośredniego.  

8. Cena – należy prze to rozumieć cenę w rozumieniu z. art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 poz. 915).  

 

 

15. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający będzie się kierował wyłącznie następującymi 

kryteriami oceny ofert:  

a) Kryterium I:Cena oferty - 94 % (94 % równa się 94 pkt., 1% równa się 1 pkt.) 

b)  kryterium II: Termin płatności faktury przez Zamawiający - 6% (6 % równa się 6 pkt., 1% równa się 1 

pkt.) 

2. Kryterium I: Cena 

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny całkowitej brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie 

niniejszego wzoru: 

C = (Cn/Co) x 94 pkt 

gdzie Cn – cena brutto oferty najtańszej 

Co - cena brutto oferty ocenianej  

3. Kryterium II: termin płatności faktury 

Zamawiający przyzna Wykonawcy odpowiednią ilość punktów ( max.6), według poniższej zasady: 

- Wykonawca otrzyma 2 pkt. jeżeli zaoferuje termin płatności faktury przez Zamawiającego w terminie do 

7 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy żadnego pola z terminem 

płatności faktury zamawiający uzna, że intencją Wykonawcy było zaoferowanie najkrótszego, a więc 7 

dniowego terminu zapłaty faktury i otrzyma 2 pkt. 

- Wykonawca otrzyma 4 pkt. jeżeli zaoferuje termin płatności faktury przez Zamawiającego w terminie do 

14 dni roboczych 

- Wykonawca otrzyma 6 pkt. jeżeli zaoferuje termin płatności faktury przez Zamawiającego w terminie do 

21 dni roboczych. 

 

Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym tabelę dotyczącą kryterium: termin płatności 

faktury.  

4. Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:  

LP = C + Cz 

LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie 

C - liczba punktów przyznanych za kryterium nr I - cena 

Cz – liczba punktów przyznanych za kryterium nr II - Termin płatności faktury przez Zamawiający 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert ma taka samą 

liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera (jeżeli jest to możliwe) ofertę z najniższą ceną – 

art. 91 ust. 4 pzp. 

5. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch 

miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie 

występuje różnica w ilości przyznanych punktów.  

6. Najkorzystniejsza  oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt. 

Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryteria wyboru. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma 

największą ilość punktów po zsumowaniu obu kryteriów. 

 

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców niezwłocznie zgodnie z art. 92 pzp. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i 
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terminie zawarcia umowy. 

3. Zgodnie z art. 23 ust. 4 pzp, Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawców, o których mowa w 

art. 23 ust.1 pzp, może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, zobowiązany jest  przedłożyć 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię polisy ubezpieczeniowej OC, w zakresie ubezpieczenia 

wszystkich ryzyk budowy i montażu, na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty brutto.  

Gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentu, o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że Wykonawca 

nie dopełnił formalności do zawarcia umowy w związku z czym zawarcie umowy stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

18. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY 

1. Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający 

wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem 

dołączonym do SIWZ. 

2. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, 

w następujących przypadkach:  

a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

umowy – w zakresie objętym zmianą; 

b) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym; 

c) dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia; 

d) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

e) dopuszcza się zmianę podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na 

zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu;  

f) dopuszcza się zmianę podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na 

innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej 

akceptacji Zamawiającego. 

g) dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 

- działania siły wyższej– termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas 

trwania okoliczności; 

- wystąpienia opadów deszczu uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy – termin wykonania 

przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; 

- wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego– termin wykonania przedmiotu 

umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności. 

 - przedłużającego się postępowania przetargowego – spowodowanego w szczególności: przedłużeniem 

terminu związania oferta, wniesieniem odwołania przez Wykonawcę, modyfikacjami SIWZ albo 

ogłoszenia o zamówieniu albo przedłużaniem terminu składania ofert. 

h) dopuszcza się zmianę wynagrodzenia przewidzianego w umowie w następujących przypadkach: 

- zmiany stawki podatku VAT wynikającej z obowiązującego prawa. 

3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany niniejszej umowy następujące zmiany: 

a) danych teleadresowych; 

b) danych rejestrowych; 

c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy.  

4. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

5. Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy. 

 

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad 

określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 

poz. 759 z późn. zm.), jak też SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 
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20. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZĄ SPECYFIKACJĄ STOSUJE SIĘ 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KODEKSU 

CYWILNEGO (O ILE PRZEPISY USTAWY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NIE 

STANOWIĄ INACZEJ) ORAZ PRZEPISY WYKONAWCZE DO USTAWY.  

 

21. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. wzór - Formularz oferty wraz z informacją o przynależności do grupy kapitałowej 

2. wzór - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust.1 pzp 

3. wzór - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  na podstawie art. 24 ust.1 

pzp  

4. wzór - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia 

5. wzór- wykaz doświadczenia Wykonawcy 

6. wzór -  umowa 

 

 
 

ZATWIERDZIŁ: 

……………………………………. 

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ  

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

(miejsce i data sporządzenia) 

FORMULARZ OFERTOWY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na wykonanie zamówienia pod nazwą: 

Dostawa kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/3/2015 

ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz sp. z o.o. ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

Pełna nazwa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 

miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

te: t e l : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

N I P :  … … … … … … … … … e - m a i l : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  

N r  r a c h u n k u  b a n k o w e g o ,  n a  k t ó r y  n a l e ż y  z w r ó c i ć  w a d i u m  ( j e ż e l i  

d o t y c z y ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na: 

Dostawę kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża 

I. 

Kryterium nr I: Cena 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia (tj. dostawę do 3 700 ton kruszywa drogowego) za cenę całkowitą 

w wysokości (suma iloczynów: klińca o frakcji 4-31,5 w ilości do 3 500 ton (słownie: trzy tysiące pięćset ton) i ceny 

jednostkowej brutto za jedną tonę tego klińca i tłucznia o frakcji 31,5-63 w ilości do 200 ton (słownie: dwieście ton) 

i ceny jednostkowej brutto za jedną tonę tego tłucznia): 

cena brutto: …………….zł brutto  (słownie: …………...………………………………………………………/100). 

w tym podatek VAT w wysokości: ….… % co stanowi kwotę: ……………………………….……………………zł, 

(słownie:……………………………………………………………………………………………….………………). 

wartość dostawy bez podatku VAT (netto) wynosi:……..…. zł, (słownie:………………………………….………..). 

w tym: 

a) cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony klińca o frakcji 4-31,5 wynosi: .............................................. zł  

brutto (słownie:………………………………………………./100). 

b) cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony tłucznia o frakcji 31,5-63 wynosi: .............................................. zł  

brutto (słownie:………………………………………………./100).  

Kryterium nr II: termin zapłaty faktury przez Zamawiającego  

Tabela dotycząca terminu zapłaty faktury przez Zamawiającego  

Termin zapłaty faktury do 7 dni roboczych –   2 pkt. 

Termin zapłaty faktury do 14 dni roboczych – 4 pkt. 

Termin zapłaty faktury do 21 dni roboczych – 6 pkt. 

 

                                             

  

*Zaznaczyć odpowiedni kwadrat (znakiem ,,X”) 

 

II. 

Zamówienie wykonamy samodzielnie/ zamówienie powierzymy podwykonawcom*(* niepotrzebne skreślić), 

w następującym zakresie:…………………………………………………………………………………………… 

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

III. 

Oświadczenie Wykonawcy w sprawie przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy pzp (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

Oświadczam/-my, że*: 

1) nie należę/-my do grupy kapitałowej; 

2) należę/-my do grupy kapitałowej wraz z następującymi podmiotami:  
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L p .  N a zw a  po d mi o t u  A d r e s  T y p  p o w i ą za n i a  

    

    

    

    

Jednocześnie stwierdzam/-my, że jestem świadom/-mi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych 

oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, art. 233 § 2, art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 1997 Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)  

* niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia przyjmuje się, że wykonawca nie należy do żadnej grupy 

kapitałowej 

**grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni 

lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę  

UWAGA 

w sytuacji gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i jeden (lub kilku 

Wykonawców) przynależy do grupy kapitałowej to każdy z Wykonawców zobowiązany jest dołączyć do 

oferty dokument o przynależności tego podmiotu do grupy kapitałowej, zgodny z powyższą treścią i listę 

podmiotów. 

IV. 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1.…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.…………………………………………………………………………………………………………………… 

4.…………………………………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………………………………… 

6.……………………………………………………………………………………………………………………… 

        

………………………………………    ……………………………………….. 

   (miejscowość i data)                                    (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU 

ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz sp. z o.o., ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża 

 

WYKONAWCA: 

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

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, dotyczących postępowania na 

zadanie 

 

Dostawa kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża 

 

Jednocześnie stwierdzam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych 

oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, art. 233 § 2, art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 1997 Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)  

 

Data: …………………………….                                     ……………………………………….. 

                      

(pieczątka i podpis) 

                                 

 

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie niniejsze Oświadczenie podpisuje pełnomocnik lub wszyscy 

Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

W OPARCIU O ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz sp. z o.o. ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża 

 

WYKONAWCA: 

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

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

 

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na zadanie 

 

  

Dostawa kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża 

 

 

na postawie art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

Jednocześnie stwierdzam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych 

oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, art. 233 § 2, art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 1997 Ntr 88, poz. 553 z późn. zm.)  

 

                         

 

 

Data: …………………………….                                       ……………………………………….. 

                            

                                                                                      (pieczątka i podpis) 

 

 

 

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie niniejsze Oświadczenie podpisuje pełnomocnik lub wszyscy 

Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 

……………………….……………………………………. 

Nazwa i adres Wykonawcy – podmiotu  

oddającego do dyspozycji zasoby  

 

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

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

 (nazwa i adres Wykonawcy – podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

zobowiązuję/my się do oddania na rzecz 

 

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

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) 

do dyspozycji niezbędnych zasobów tj. * 

 

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

(rodzaj udostępnianych zasobów) 

do realizacji zamówienia publicznego pn. 

dot. dostawy kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża 

  

 

Na okres ………………………………………………………………………….………………………………. 

(okres na jaki udostępniane są zasoby) 

 

w zakresie powierzonych do wykonania 

 

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

(wskazać rodzaj i zakres powierzonych do wykonania robót budowlanych lub czynności) 

 

 

……………………………………………, dn. ……………………………..    

  

   (miejsce i data złożenia oświadczenia)  

           

…………………………..…………………….……………….. 

 (podpis Wykonawcy oddającego do dyspozycji zasób)

   

* – wymienić zasoby: 

– wiedza i doświadczenie, 

- potencjał techniczny 

– osoby zdolne do wykonania zamówienia, 

- zdolność finansowa. 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 

  

Wykaz wykonanych dostaw    

 

dot. dostawy kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża 

 

Wykaz wykonanych głównych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. 

 

Wykonawca powinien przedłożyć dowody potwierdzające doświadczenie i rzetelność świadczenia dostaw 

polegających na dostawie kruszywa drogowego o łącznej ilości co najmniej 3 000 ton. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej dwie w/w dostawy (każda po 3 

tyś, ton). 

 

Przedmiot zamówienia Podmiot zlecający  

dostawę 

Data wykonania zamówienia Wartość dostawy 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody, że w/w usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

zgodnie z Rozdziałem 7 punkt 7.1.2 SIWZ. 

 

 

 

 

________________ dnia __ __ 2015 roku     

 

 

 

   ____________________________________ 

     (podpis Wykonawcy/ Wykonawców)  
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 

 

   Umowa dostawy  

dot. dostawy kruszywa drogowego (dolomitowego) 

 

zawarta w dniu ……..2015 r. pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Komunalnym Nałęcz Sp. z o.o. z/s w Niedrzwicy Dużej, ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica 

Duża, zwanym w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez: Pana Arkadiusza Sulowskiego – Prezesa 

Zarządu, 

a 

…………….., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, …………………………………………………………………… 

 

W rezultacie przeprowadzonego postępowania, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, została 

zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną 

ofertą Wykonawcy z dnia ……2015 r. (stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy) jest dostawa kruszywa 

drogowego dolomitowego w ilości do  3 700 ton (słownie: trzy tysiące siedemset ton). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy: 

a) Zamawiający zastrzega: 

-  możliwość niezamówienia całej ilość przedmiotu dostawy tj. 3 700 ton kruszywa 

- że, dostawy będą się odbywały sukcesywnie w zależności od potrzeb (Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie za faktycznie dostarczoną ilość kruszywa), na każdorazowe zgłoszenie przez 

zamawiającego telefonicznie, faxem lub emailem. 

-  możliwość wymiany dowolnej ilości klińca na tłuczeń (w granicach do 3 500 ton) i wymiany dowolnej 

ilości tłucznia na kliniec (w granicach do 200 ton). Rozliczenie pomiędzy stronami dostawy nastąpi w 

oparciu o ceny jednostkowe za jedną tonę tłucznia i klińca i faktyczną ilość dostarczonego klińca lub 

tłucznia. 

b) Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zgłoszony zakres dostaw w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 

przekazania zapotrzebowania przez Zamawiającego,  na miejsce składowe lub wskazaną drogę. 

c)  Przez dostawę należy rozumieć: zakup, załadunek, transport i rozładunek. 

d) Przedmiotem dostawy jest dolomitowe kruszywo łamane stosowane do mieszanek bitumicznych 

i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu. klasa- I, gatunek: 1, o frakcjach wyżej określonych. 

Zamawiający żąda dostawy kruszywa, które poza obróbką mechaniczną nie zostały poddane żadnej innej 

obróbce. Kruszywo powinno być trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych.  

e) Rozliczenie z wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych. Wykonawca wystawi 

fakturę każdorazowo po dostarczeniu ok. 200 ton kruszywa (słownie; dwieście ton). 

f) W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych po uzgodnieniu dostawy, 

Zamawiający ma prawo do zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa drogowego do 

odwołania. 

g) Ilość dziennego zapotrzebowania  nie więcej niż 110 ton.  

h) Dostawa kruszywa odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 

14.00.  

i) Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy nie ma wad prawnych, nie jest obciążony prawami osób 

trzecich, oraz że nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.  

j) Przedmiot dostawy dostarczony zostanie transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt. 

k)  Zamawiający ma prawo do  zbadania jakości i ilości dostarczonego  kruszywa w szczególności pod 

względem: jakości, ilości i zanieczyszczenia. 

W przypadku stwierdzenia, którejkolwiek z w/w okoliczności Zamawiający może w szczególności: 

odmówić zapłaty wynagrodzenia, obciążyć Wykonawcę kosztami badania i kontroli wagi, żądać  wymiany  

kruszywa na spełniające standardy w terminie 48 godzin od dnia, w którym dana okoliczność zaistniała, na 

koszt wykonawcy.  
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l) Wykonawca jest zobowiązany otrzymać odrębne potwierdzenie na dokumencie wydania kruszywa 

drogowego na zewnątrz (Wz), przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Potwierdzenie dokonane 

przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego na dokumencie wydania kruszywa drogowego zawiera: 

datę rozładowania kruszywa, godzinę, ilość ton jaka została rozładowana oraz czytelny podpis.  

m) Do każdej partii dostawy kruszywa Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aprobatę techniczną (CE), 

deklarację zgodności z PN, dokument wskazujący kopalnię, z której pochodzi kruszywo. Kruszywo musi 

spełniać wymagania normy PN-EN 13242. 

 

§2 

Dostawa kruszywa będzie dokonywana sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 21 grudnia 2016 roku, 

według zapotrzebowania Zamawiającego.  

 

§3 

1. Strony postanawiają, że wykonawca otrzyma wynagrodzenia za faktyczną ilość dostarczonego kruszywa, o 

którym mowa w §1 niniejszej umowy. Zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego umowy nie wymaga 

pisemnego aneksu. 

2.  Maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 będzie sumą iloczynów: 

- klińca o frakcji 4-31,5 w ilości do 3 500 ton (słownie: trzy tysiące pięćset ton) i ceny jednostkowej brutto za 

jedną tonę tego klińca 

i 

- tłucznia o frakcji 31,5-63w ilości do 200 ton (słownie: dwieście ton) i ceny jednostkowej brutto za jedną tonę 

tego tłucznia 

3. Zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ……..2015 r.: 

a) całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: 

……………………………………………………………………………………………………zł brutto 

(słownie:………………………………………………………………………………………...…/100). 

w tym podatek VAT w wysokości: ………. % co stanowi kwotę: ……………………………….……zł, 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………). 

wartość dostawy bez podatku VAT (netto) wynosi: …………………………………...……………….zł, 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………...…). 

b)  cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony klińca o frakcji 4-31,5 wynosi: .............................................. zł 

brutto (słownie:……………………………………………………………………………………...……./100). 

c) cena jednostkowa brutto dostawy jednej tony tłucznia o frakcji 31,5-63 wynosi: .............................................. 

zł brutto (słownie:…………………………………………………………………………………...……./100). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do składania faktur częściowych wystawianych po każdorazowym dostarczeniu 

200 ton kruszywa. 

5. Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie złożonych faktur i dokumentów wydania kruszywa drogowego na 

zewnątrz (Wz) wraz z potwierdzeniem dokonanym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie ………… dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu, 

przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze przez Wykonawcę.  

7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałej w związku z realizacją niniejszej umowy na 

rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§4 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907 z późn. zm.), oraz w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w SIWZ. 

2. Zmiana umowy z naruszeniem ust.1 podlega unieważnieniu. 

 

§ 5 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie następujących 

kar umownych:  

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

-  100 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy liczony od upływu terminu, o którym  

mowa w §1ust.2 pkt.b); 
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- 100 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy liczony od upływu terminu, o którym  

mowa w §1ust.2 pkt.k); 

- 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) z tytułu odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn występujących po stronie  Wykonawcy.  

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 

złotych 00/100) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez  

Zamawiającego.  

2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody. 

3. Realizacja roszczeń Zamawiającego z tytułu kar umownych nastąpi przez potrącenie kwoty kary umownej z 

należności przysługującej Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Kary umowne podlegają kumulacji. Kary umowne za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy należą 

się niezależnie od kar umownych za odstąpienie od umowy. 

 

§6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności w następujących 

okolicznościach: 

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

publicznym, czego  nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym 

wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

 gdy zostanie ogłoszona upadłość, stan likwidacji lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, odstąpienie od 

umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 Wykonawca przerwał dostawę kamienia bez uzasadnionych przyczyn, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni 

oraz nie kontynuuje dostawy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, odstąpienie od 

umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej 

jakości kruszywa, spóźnia się z terminem dostawy lub gdy Zamawiający dwukrotnie udowodni 

Wykonawcy, że zaniżył wagę dostarczonego kruszywa, odstąpienie od umowy w tym wypadku może 

nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zmawiającego, które nastąpiło w wyniku zaistnienia okoliczności, 

których nie można było przewidzieć, a wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym Wykonawca 

przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonaną już część dostawy. 

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

powinno zawierać uzasadnienie.  

§7 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania 

przedmiotu zamówienia 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia, na własny koszt, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz  do przestrzegania w/w zasad bhp przy wykonywaniu umowy. 

 

§8 

1.  Wszelka korespondencja związana z wykonywaniem  niniejszej Umowy między Stronami będzie sporządzana na 

piśmie i podpisana przez osobę uprawniona do reprezentacji. Korespondencja może być przesłana faksem, 

doręczona osobiście, przesłana kurierem lub listem poleconym. 

2.  Korespondencja będzie wysłana na adres i numer faksu podany przez strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do  

informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu. Jeżeli Strona 

nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienie wysłane na ostatni 

znany adres zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, strony uznają za doręczone. 

3.   Oświadczenia stron w związku z wykonywaniem umowy kierowane będą na adresy: 

- Zamawiający – Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz Sp. z o.o. z/s w Niedrzwicy Dużej, ul. Kościelna 3, 24-

220 Niedrzwica Duża 

- Wykonawca - ………………………………………………………………………………………………... 

4.   Przesyłkę uważa się za doręczoną po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego. 
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§9 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż kwota 

brutto wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.3 pkt. a) niniejszej umowy. 

  2.    Polisa powinna obejmować cały okres trwania umowy. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym 

odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w 

terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy. 

3.     W przypadku nie odnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy 

Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, 

stanowi odstąpienie z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

4.   W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo, jeśli nie jest 

to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu 

realizacji umowy do umowy.  

 

§10 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (o ile 

przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej) oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

2. Wszystkie spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd 

Powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§11 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający              Wykonawca  

 

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


