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 w 2018 roku

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

ZATWIERDZAM

Prezes
Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ sp. z o.o.

Niedrzwica Duża, 11.01.2018 r.
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Niedrzwica Duża, dnia 11.01.2018 r.
Znak: ZP/1/2018

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. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1579 zm.),
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1126),
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2254),
d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi
Publikacji Unii Europejskich (Dz. U. z 2015 r., poz. 2263 ze zm.).
2. 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 2017 r., poz. 1579 ze zm.), w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w rozporządzeniu
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479).
3. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone
zostało przez Zamawiającego numerem sprawy: ZP/1/2018 Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach
z Zamawiającym powoływać się na w/w oznaczenie.
4. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą
aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Rozdziale 8 ust. 1 pkt 1) i 2)
SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
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5.

6.

udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym
niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a) pojęcie ustawy Pzp dotyczy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 ze zm.);
b) pojęcie rozporządzenia MR dotyczy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126),
c) pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a) portal internetowy Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl Ogłoszenie nr 504516-N-2018 z
dnia 11.01.2018 r.
b) strona internetowa, na której dostępna będzie niniejsza SIWZ:
http://pknalecz.bip.mbnet.pl/komunikaty/zamowienia-publiczne
c) 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) w 2018 roku, 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
(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. Zamawiający wymaga zrealizowania zgłoszonego Wykonawcy zapotrzebowania na dostawę kruszywa
dolomitowego w terminie nie dłuższym niż 4 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.
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Zamawiający żąda dostawy kruszywa, które poza obróbką mechaniczną nie zostały poddane żadnej innej
obróbce. Kruszywo powinno być trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych.
Rozliczenie z wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych. Wykonawca wystawi fakturę
VAT na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w którym realizowana była dostawa/dostawy.
W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych po uzgodnieniu dostawy, Zamawiający
ma prawo do zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa drogowego do odwołania.
Ilość dziennego zapotrzebowania wyniesie nie więcej niż 115 ton.
Dostawa kruszywa odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do
14.00.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy nie ma wad prawnych, nie jest obciążony prawami osób
trzecich, oraz że nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.
Przedmiot dostawy dostarczony zostanie transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt.
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.
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.
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.
Wymagania jakościowe i materiałowe:
Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią
jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w specyfikacji technicznej.
Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskich Norm. Wykonawca ma
obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty potwierdzające pozwolenie na
zastosowanie/ wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). Kruszywo nie
może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz niebezpiecznych dla
użytkowników dróg (metal, drut, itp.).

4. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie ustala wymogu oraz nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.
11. Kwestie dotyczące podwykonawstwa:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonywania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
c) W przypadku powierzenia zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy i podania
przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
d) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania
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warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
5. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia –od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 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
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie rozdziału 7 niniejszej SIWZ,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
- w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań;
3)
zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące:
a) doświadczenia:
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 co najmniej dwie dostawy kruszywa drogowego każda w ilości po
trzy tysiące ton.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art.
22d ust. 2 ustawy Pzp).
7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12–23 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 Pzp może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania przetargowego.
8.
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POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIANIE

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1) Aktualne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 pkt 1,
2, 4 Pzp w formie oryginału (wzór stanowiący załącznik do SIWZ);
a) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w
oświadczeniu.
b) Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w podstępowaniu
zamieszcza informację o tych podwykonawcach w w/w oświadczeniu.
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wymogami Zamawiającego
określonych w Rozdział 6 ust. 2 pkt 3) lit. a i b niniejszej SIWZ w formie oryginału (wzór stanowiący
załącznik do SIWZ);
3) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie:
a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru –
pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy,
b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do
reprezentowania w postępowaniu zgodnie z art. 23 Pzp.
4) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2. Dokumenty, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie
internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert:
1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt. 23) Pzp.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta będzie uznana jako
najkorzystniejsza:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia,
następujących oświadczeń i dokumentów:
1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 określających czy te dostawy lub
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum)
lub przez spółkę cywilną:
1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w ust. 3 pkt 1 oraz
ust. 4 niniejszego Rozdziału, składa każdy z Wykonawców oddzielnie;
2) Oświadczenie i dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2 niniejszego Rozdziału oraz formularz oferty są
składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
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3) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współprace tych Wykonawców.
4) Poza dokumentami wymienionymi powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa.
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument
pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą
wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
Wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem .
5. Poleganie na potencjale innych podmiotów, o których mowa w art. 22a Pzp :
W stosunku do w/w podmiotów Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) dokumentu wymienionego w ust. 3 pkt 1) niniejszego Rozdziału SIWZ,
2) oświadczenia, z którego ma jednoznacznie i bezspornie wynikać zobowiązanie innego podmiotu do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia . Treść
zobowiązania powinna wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy
zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane (wzór dokumentu stanowi
załącznik do SIWZ).
Uwaga:
1) Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 2 Wykonawca, który powołuje się za zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszego Rozdz. SIWZ.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Forma dokumentów
zgodnie z §14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016
r., poz. 1126)
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz
z tłumaczeniem na język polski.
Zgodnie z 26 ust. 6 Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 ze zm.).
9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) w postępowaniu o udzielenie zamówienia
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (w postaci zeskanowanych podpisanych dokumentów).
W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Uwaga:
1) Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz dla pełnomocnictwa.
2) Informacja powyższa nie dotyczy formy dokumentów, o których mowa w Rozporządzeni MR z dnia
26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
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postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126) a w szczególności w §14 niniejszego
Rozporządzenia.
2. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres Wykonawcy lub
faksem (komunikat OK na potwierdzeniu) zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z
treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma
oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał.
3. Oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie internetowej, zgodnie z
art. 38 ust. 2 Ppz. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania o przekazanie treści zapytań w wersji
elektronicznej, w formie edytowalnej, pocztą email na adres: info@pknalecz.eu.
5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ 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.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Dokonana zmiana
treści SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku rozbieżności
pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść
informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
7. Zgodnie z art. 14 ust. 2 Pzp jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
9. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
10. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informację, zapytania itp. Wykonawcy
przekazują pisemnie na adres siedziby Zamawiającego, faksem (81) 5175070 pocztą elektroniczną na
adres: info@pknalecz.eu lub na adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz Sp. z o.o. ul. Kościelna 3, 24220 Niedrzwica Duża.
11. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu
zamówienia jest Arkadiusz Sulowski oraz w sprawach procedury formalno – prawnej jest Paweł Nalepa.
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).
3. Wadium należy wnieść w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 Pzp.
4. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie
wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego.
Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Z
treści musi wynikać również zabezpieczenie do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w Pzp.
5. Wykonawca wnoszący wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien przedstawić
oryginał gwarancji. Niezłożenie oryginału bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej przed
upływem terminu składania ofert nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp oraz stanowi
podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp). Jeżeli z treści dokumentu gwarancji
wynika, że kserokopia jest wystarczająca dla zabezpieczenia oferty, wówczas nie ma przeszkód do tego,
aby Wykonawca przedstawił kopie gwarancji wadialnej.
6. 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/1/2018.
7. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem
terminu składania ofert.
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8.

Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia
procedury sprawdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę.
9. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku
Zamawiającego.
10. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 Pzp.
11. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
uważa się za wniesione prawidłowo.
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 2017 r. poz. 1876 tj.) polecenie
przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 c Prawa bankowego
polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku
określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela.
2) Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli
wpłynie na konto bankowe Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz Sp. z o.o. z siedziba w Niedrzwicy
Dużej przed upływem terminu składania ofert.
3) Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
4) Wykonawca powinien wnieść wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w
oryginale. Wadialna gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa jest wystawiana na zlecenie
Wykonawcy, ale przez gwaranta i skierowana jest do Zamawiającego (beneficjenta).
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni.
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.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Przepisy
dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być własnoręcznie
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.
4. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.
2016 poz. 380 ze 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.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
6. Zamawiający prosi o nie umieszczanie w ofercie dokumentów, które nie są wymagane w specyfikacji.
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7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

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.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej
ofertę. Zmawiający nie dopuszcza używania korektora.
Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.
Zaleca się aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji
Wykonawcy.
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca,
składając ofertę zobowiązany jest wykazać wraz z przedstawieniem dowodów, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnianie. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie zastrzec, powinny być załączone do oferty w osobnym
opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”, z
zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
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.
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:

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 w 2018 roku”
Nr sprawy ZP/1/2018
Nie otwierać przed 22.01.2018 r. godz. 1015
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 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) 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.
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Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża do dnia 22.01.2018 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 22.01.2018 r. o godz. 1015 w siedzibie
Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz sp. z o.o. przy ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża, zgodnie z
art. 86 ustawy Pzp.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
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,
ubezpieczenia towaru na czas transportu, koszty odprawy celnej w ramach importu bezpośredniego.
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 - 60 % (60 % równa się 60 pkt., 1% równa się 1 pkt.)
b) kryterium II: czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia wskazania zapotrzebowania przez
Zamawiającego - 40% (40 % równa się 40 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
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niniejszego wzoru:
C = (Cn/Co) x 60 pkt
gdzie Cn – cena brutto oferty najtańszej
Co - cena brutto oferty ocenianej
3. Kryterium II: czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia wskazania zapotrzebowania przez
Zamawiającego.
Zamawiający przyzna Wykonawcy odpowiednią ilość punktów ( max.40), według poniższej zasady:
- Wykonawca otrzyma 0 pkt. jeżeli zaoferuje czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia wskazania
zapotrzebowania przez Zamawiającego wynoszący 4 dni.
- Wykonawca otrzyma 20 pkt. jeżeli zaoferuje czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia wskazania
zapotrzebowania przez Zamawiającego wynoszący 3 dni.
- Wykonawca otrzyma 40 pkt. jeżeli zaoferuje czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia wskazania
zapotrzebowania przez Zamawiającego wynoszący 2 dni lub mniej.
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy żadnego pola dot. czasu dostawy przedmiotu
zamówienia od dnia wskazania zapotrzebowania przez Zamawiającego - zamawiający uzna, że intencją
Wykonawcy było zaoferowanie czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia wskazania zapotrzebowania
przez Zamawiającego wynoszący 4 dni i otrzyma 0 pkt.
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym zaznaczy czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia
wskazania zapotrzebowania przez Zamawiającego wynoszący więcej niż 4 dni Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 pzp.

4.

5.

6.

Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym tabelę dotyczącą kryterium: czas dostawy
przedmiotu zamówienia od dnia wskazania zapotrzebowania przez Zamawiającego.
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 - czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia
wskazania zapotrzebowania przez Zamawiającego.
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.
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.
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.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, zgodnie z art. 92 Pzp, zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i
terminie zawarcia umowy.
3.
Zgodnie z art. 23 ust. 4 Pzp, Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
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4.

5.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
a) kopię polisy ubezpieczeniowej OC na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty brutto,
Gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentów, o których mowa w ust. 4 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. Zamawiający zastosuje wówczas tryb określony w art. 24aa ust.
2 Pzp oraz zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 3 Pzp.

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 podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na
innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej
akceptacji Zamawiającego.
f) 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.
g) 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.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Pzp Dział VI, art.
179 - art. 198g.
19.
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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;
2. Wzór - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
3. Wzór - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
4. Wzór - Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej;
5. Wzór - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia na podstawie art. 22a ustawy Pzp;
6. Wzór – wykaz doświadczenia - wykaz wykonanych dostaw;
7. Wzór umowy.

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 w 2018 roku
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/1/2018
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel:.....................................
fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP: ………………………e-mail:…………………………………………………………………..
Nr
rachunku
bankowego,
na
który
należy
zwrócić
wadium
(jeżeli
dotyczy):…………………………………………………………………………………………………
Jestem małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/ NIE – w rozumieniu art. 105-10 ustawy z
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn.
zm.), informacja potrzeba do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Zaznaczyć właściwą
odpowiedź.

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na:
Dostawę kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża w 2018 roku.
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: czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia wskazania zapotrzebowania przez
Zamawiającego
czas dostawa przedmiotu zamówienia od dnia wskazania zapotrzebowania przez Zamawiającego
wynoszący 4 dni – 0 pkt.
czas dostawa przedmiotu zamówienia od dnia wskazania zapotrzebowania przez Zamawiającego
wynoszący 3 dni – 20 pkt.

czas dostawa przedmiotu zamówienia od dnia wskazania zapotrzebowania przez Zamawiającego
wynoszący 2 dni lub mniej – 40 pkt.
*Zaznaczyć odpowiedni kwadrat (znakiem ,,X”)
II.
Zamówienie wykonam/ -my samodzielnie/ zamówienie powierzę/-my podwykonawcom*(* niepotrzebne skreślić):
a) Firma Podwykonawcy: …………………………………………………………………..……………………
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- w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………
b) Firma Podwykonawcy: …………………………………………………………………..……………………
- w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………
c) Firma Podwykonawcy: …………………………………………………………………..……..…………….
- w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………..
d) Firma Podwykonawcy: …………………………………………………………………..……..…………….
- w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………
III.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków oraz, że zobowiązujemy się do wykonania
przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w tej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
IV.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1.……………………………………………………………………………………………………………………
2.……………………………………………………………………………………………………………………
3.……………………………………………………………………………………………………………………
4.……………………………………………………………………………………………………………………
5.……………………………………………………………………………………………………………………
6.……………………………………………………………………………………………………………………
7.……………………………………………………………………………………………………………………
8.……………………………………………………………………………………………………………………
9.……………………………………………………………………………………………………………………
10.…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………..
(podpis)
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Wykonawca:
……………………………………………
……………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres )

Oświadczenie wykonawcy
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Dostawę kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża w 2018 roku.

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów: *………………………………………………………………………. w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
III. OŚWIADZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

…………………………………………..
(miejscowość, data i podpis)
* Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres )
Oświadczenie wykonawcy
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Dostawę kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża w 2018 roku.
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 22 ustawy Pzp.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.*
…………………………………………………………………………………………………………………….
ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem
następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………….
II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.:*…………………………………………………………………….…………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
III.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
*
……………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

IV. OŚWIADZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
…………………………………………
(miejscowość, data i podpis)
* Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
Wykonawca:
………………………………………………
………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres )
Oświadczenie wykonawcy
na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA/GRUPA KAPITAŁOWA*
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Dostawa kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża w 2018 roku.”
I. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

………………………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………………
(podpis Wykonawcy)

II. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp
przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z postępowania, tj.
wskazujące, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu nie prowadzą
do zakłócenia w nim konkurencji:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………………
(podpis Wykonawcy)

III. OŚWIADZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
………………………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………………
(podpis Wykonawcy)

* Grupa kapitałowa w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2015 poz. 184, z późn. zm.).
**należy uzupełnić
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
Wykonawca:
………………………………………………
………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres )
\
Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
zgodnie z art. 22a ustawy Pzp.
………………………………………………………………………………………………………………
(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.
Dostawę kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża w 2018 roku.
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)
OŚWIADZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
…………………………..…………………….………………..
(podpis Wykonawcy oddającego do dyspozycji zasoby)
* – wymienić zasoby:
– zdolność techniczna lub zawodowa
– zdolność finansowa lub ekonomiczna.
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie :
(pieczęć Wykona

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Dostawę kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża w 2018 roku.
Przedkładam wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego doświadczenia
przedstawiający, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, wykonałem/wykonuję co najmniej dwie dostawy kruszywa drogowego
każda w ilości po trzy tysiące ton.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody, że w/w dostawy zostały wykonane należycie.

Przedmiot dostawy

Miejsce wykonania

Wartość dostaw
brutto (zł)

Data wykonania

Podmiot na rzecz, którego
Wykonawca wykonał
dostawy

OŚWIADZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
________________ dnia __ __ 2018 roku
____________________________________
(podpis Wykonawcy/ Wykonawców)
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
Umowa dostawy
dot. dostawy kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża w 2018 roku
zawarta w dniu ……..2018 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 2017 r., poz. 1579 ze 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 ……2018 r. (stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy) jest dostawa kruszywa
drogowego dolomitowego w ilości do 3 700 ton (słownie: trzy tysiące siedemset ton) na teren Gminy
Niedrzwica Duża w 2018 roku.
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 ….. dni
(zgodnie z ofertą wykonawcy) 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) W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych po uzgodnieniu dostawy,
Zamawiający ma prawo do zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa drogowego do
odwołania.
f) Ilość dziennego zapotrzebowania nie więcej niż 115 ton.
g) Dostawa kruszywa odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do
14.00.
h) Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy nie ma wad prawnych, nie jest obciążony prawami osób
trzecich, oraz że nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.
i) Przedmiot dostawy dostarczony zostanie transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt.
j) 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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k) 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.
l) 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 1 lutego 2018 roku do dnia 31 stycznia 2019 roku,
według zapotrzebowania Zamawiającego.
§3
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 ……..2018 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. Rozliczenie z wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych. Wykonawca wystawi fakturę
VAT na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w którym realizowana była dostawa/dostawy.
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 21 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.

1.

1.

2.

1.

§4
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 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.) oraz w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w SIWZ.
Zmiana umowy z naruszeniem ust.1 podlega unieważnieniu.
§5
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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2.
3.
4.

- 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.
Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.
Realizacja roszczeń Zamawiającego z tytułu kar umownych nastąpi przez potrącenie kwoty kary umownej z
należności przysługującej Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.
Kary umowne podlegają kumulacji. Kary umowne za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy należą
się niezależnie od kar umownych za odstąpienie od umowy.

§6
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 14 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 14 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 14 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.

1.

§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, 24220 Niedrzwica Duża
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- Wykonawca - ………………………………………………………………………………………………...
4. Przesyłkę uważa się za doręczoną po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego.
§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 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.

1.

2.

§10
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 2017 r., poz. 1579 ze zm.).
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

………………………………………

………………………………………………..
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