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I. Informacje ogólne  

 

1. Zamawiający: 

Gmina Przesmyki 

ul. 11 Listopada 13 

08-109 Przesmyki 

NIP: 821 238 96 33, REGON: 711 582 569 

tel./fax 25 641 23 11, 25 641 23 22 

adres e-mailowy: ugprzesmyki@e-bip.pl   

strona internetowa: www.bip.przesmyki.pl    

godziny urzędowania: pon.-pt. 8.00-16.00 

2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do 

dostaw 

3. Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych 

warunków zamówienia od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień 

Publicznych do upływu terminu składania ofert. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) o wartości szacunkowej poniżej 

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, zwanej  

w dalszej części ustawą. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa drogowego w ramach 

funduszu sołeckiego do remontów dróg lokalnych na terenie Gminy Przesmyki w 2018 

roku.  
2. Wymagania w zakresie kruszywa: – kruszywo łamane skalne frakcja 0 - 31,5 mm, gatunek I 

spełniajace normę PN-EN 13242 posiadające wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty 

lub świadectwa jakości lub kamień naturalny kruszony o frakcji 0-31,5 mm. Wykonawca 

dostarczy stosowne dokumenty co najmniej na 3 dni przed ropoczęciem dostaw. 

3. Szacunkowe zapotrzebowanie na kruszywo wynosi ok 2 000 ton. Zamawiający posiada 

określone limity środków finansowych w ramach realizacji zadań funduszu sołeckiego dla 

poszczególnych sołectw na 2018 rok. Ostateczne ilości dostawy kruszywa zostaną okreslone 

mailto:ugprzesmyki@e-bip.pl
http://www.bip.przesmyki.pl/
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po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze najkorzystniejszej oferty. Z tytułu ewentualnych zmian 

ilościowych Wykonawcy nie przysługują dodatkowe roszczenia. 

4. Dostawa obejmuje koszty zakupu, transportu i rozładunku, które wykonawca musi 

wkalkulować w cenę oferty. Rozładunek kruszywa na drodze powinien być wykonany  

w sposób nieutrudniający przejazdu, tj. kruszywo powinno być rozsypane z samochodów  

w ruchu, na odcinkach dróg wskazanych przez sołtysa danej miejscowości, przy zastosowaniu 

powszechnie stosowanych metod.  

5. Dostawa każdej partii kruszywa powinna odbywać się w obecności sołtysa danej 

miejscowości lub osoby przez niego upoważnionej, po wcześniejszym zawiadomieniu o tym 

fakcie Zamawiającego. Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału jest 

zobowiązany przekazać dowody wydania WZ lub inny dokument potwierdzający masę 

ładunku.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny zgodności dostarczonego materiału  

z przedmiotem umowy oraz jego ilości poprzez pomiary kontrolne poszczególnych jego partii. 

Kontrola tonażu odbędzie się w miejscu wskazanym przez  Zamawiającego. 

7. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów deszczu, Zamawiający ma prawo do 

zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa (dotyczy to wilgotności samego 

kruszywa oraz warunków na drogach gruntowych). 

8. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy nie ma wad prawnych, nie jest obciążony 

prawami osób trzecich, oraz że nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani 

zabezpieczenia.  

9. Zamawiający zastrzega możliwość zbadania jakości i ilości dostarczonego kruszywa  

w szczególności pod względem: jakości, ilości i zanieczyszczenia.  

10. Wykonawca pokryje koszty ważenia 5% losowo wybranych pojazdów. 

11. 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. Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły 

itp.) niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, itp.). 

13. Nazwy i kody CPV:  

14.21.22.00-2 – Kruszywo 

60.10.00.00-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego 

 

 

IV. Opis części zamówienia  

 

 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ponieważ 

przedmiot zamówienia jest niepodzielny.  

 

V. Termin wykonania zamówienia 

 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia do 27.07.2018 r. 
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VI. Warunki udziału w postępowaniu  

 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. od 12) do 23) oraz ust. 5 pkt.1) 

ustawy Pzp 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej - W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał co najmniej 

jedną dostawę kruszywa w ilości minimum 1 000 ton. 

2. 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. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VI. 

1. niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. VI. 3. 

niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13–22. 

3) 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. 

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
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5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 

o których mowa w roz. 6 3. siwz 

 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  
 

 

1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do przedłożenia przez 

Wykonawcę wraz  z ofertą: 

1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu  

z postępowania, złożone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 i 3 do SIWZ. 

Oświadczenie składa się celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. 

1.2  Ponadto Wykonawca złoży: 

a) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika 

z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

2. Dokumenty i oświadczania wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy: 

2.1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę  

w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział w przedmiotowym 

postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, 

wraz ze złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w przedmiotowym postępowaniu. 

3. Dokumenty i oświadczania wymagane przed udzieleniem zamówienia 

3.1. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako  

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w  postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający wezwie wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  
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3.1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

o ile odnośnej dokumentacji zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych  

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne 

3.2 Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 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 zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr. 6 do SIWZ). 

3.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium   Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w roz. VII, pkt 3.1  niniejszej SIWZ, składa 

dokument lub dokumenty wystawione, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

składania ofert, w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

3.4 W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia  Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1126). 

3.5 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w roz. VII pkt 1.1 niniejszej 

SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

4 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne/konsorcja): 

4.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

4.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawcę, oświadczenie o 

którym mowa w roz. VII pkt 1.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
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4.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w 

roz. IV.2 niniejszej SIWZ, składa każdy w Wykonawców. 

4.4 W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 

27.07.2016 r., poz. 1126).  

 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się 

z wykonawcami 

 

 

1. Wszelkie informacje, oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie. Dopuszcza się składanie/przekazywanie informacji za pomocą poczty 

elektronicznej w wersji edytowalnej i w postaci skanu dokumentu na adres ugprzesmyki@e-

bip.pl lub drogą faksową nr. 25 6412311 w. 103 (potwierdzenia otrzymania każda ze stron ma 

obowiązek przesłać na żądanie drugiej strony). Informacje przekazane za pomocą faksu lub 

maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 

terminu. 

2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych z SIWZ  kierując swoje zapytania na piśmie. 

3. Zamawiający udzieli odpowiedzi, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia wpłynie do 

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

terminu na składanie ofert. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści 

na stronie internetowej. 

5. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

6. Wiesław Toczyski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji lub Marek 

Zalewski - Inspektor ds. Zamówień Publicznych w terminach pon. - pt., w godz.  8.00 - 16.00 

 

 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium  

 

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca jest zobowiązany do 

wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie trzy tysiące pięćset zł 00/100). 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 

następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 

a) w Bank Spółdzielczy w Łosicach O/Przesmyki nr 29 8038 0007 0030 8294 2000 0070 z 

dopiskiem „Wadium w postępowaniu GKIZp.271.6.2018”.  

b) poręczeniach bankowych; 

mailto:ugprzesmyki@e-bip.pl
mailto:ugprzesmyki@e-bip.pl
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c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

d) gwarancjach bankowych; 

e) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. z 2018 poz. 110). 

3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i 

musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie 

gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały 

odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium. 

4. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe 

zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 

5. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką 

samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium 

wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna 

znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane 

zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego 

wynika z przepisów prawa. 

6. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek 

bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 

7. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych 

Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 p.z.p.  

9. Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego 

zatrzymania. 

 

 

X. Termin związania ofertą 

 

 

1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku wniesienia odwołania w terminie zgodnym z art. 182 ustawy Pzp, bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub orzeczenia. 

 
 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

 

1. Oferta obejmie całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona w oparciu o niniejszą 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert 

wariantowych 
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2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 

Wykonawcę.  

3. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

1)  Ma być napisana w języku polskim w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem 

odręcznym. Wymagane dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny 

być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2)   Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane; 

3)  Formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane na każdej zapisanej 

stronie przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy (podpis i pieczątką 

imienną lub czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w 

rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy 

Wykonawcy; 

 4)  Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, mają być spięte 

(zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zmiany zawartości oferty;  

5)    Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane,  

6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

7) Wszelkie miejsca wymagające wypełnienia lub skreślenia należy skreślić lub wypełnić              

poprzez wpisanie cyfry lub słowa. 

8) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają̨ pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.  

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy. 

5. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w 

zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem: 

„Oferta na dostawę kruszywa drogowego w ramach funduszu sołeckiego do remontów 

dróg lokalnych na terenie Gminy Przesmyki w 2018 roku - nie otwierać przed terminem 

składania ofert” oraz oznakowana pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr 

telefonu), zapieczętowaną w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz 

zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

6. Jeśli oferta zawiera informacje tajne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

należy je właściwie wyodrębnić i oznaczyć.(np. złożyć ofertę w częściach jawnej i tajnej. 

7. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie określone w rozdziale VII SIWZ 

oświadczenia i dokumenty lub poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem ich 

kserokopie, opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej, datą i napisem „ za 

zgodność z oryginałem”.  

8. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do SIWZ, 

b) Oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, 

c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 
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XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie 

Zamawiającego: 

Urząd Gminy Przesmyki ul. 11 Listopada 13 08-109 Przesmyki do dnia 11.04.2018 r.         

do godz. 11:00.  

2. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie zamawiającego adres – jak wyżej 

dnia 11.04.2018 r. o godz. 11:15. 

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną 

przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złożone według 

takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „zmiana” lub „wycofanie”. Koperty 

oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty 

wewnętrzne nie będą otwierane. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie przez Wykonawcę 

przed upływem terminu składania ofert są skuteczne. 

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

na sfinansowanie zamówienia.  

5. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Podczas otwarcia 

ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny ofert.   

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.bip.przesmyki.pl informacje dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

       - ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach. 

7. Oferty złożone po terminie, składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom po 

upływie terminu do wniesieniu odwołania.  

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

 

1. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia określi cenę netto i brutto (z 

podatkiem VAT) za cały przedmiot zamówienia i to ona będzie brana pod uwagę przy 

kryterium oceny ofert. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty na podstawie opisu przedmiotu 

zamówienia ujmując w niej wszelkie koszty realizacji zadania opisanego w siwz i umowie  

liczoną wg zasady cena jednostkowa kruszywa x ilość szacowanych ton dostawy kruszywa 

powiększona o podatek VAT. 

3. Cena jednostkowa będzie podstawą do wypłaty płatności częściowej oraz wyliczenia 

całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Podana cena jednostkowa będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia. 

5. Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 

http://www.bip.przesmyki.pl/
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XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy Wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów Oraz sposobu oceny ofert 

 

1. Kryteria oceny ofert: 

Kryterium I –  cena - znaczenie 60%, 

Kryterium II – termin płatności – znaczenie 40% 

Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów 

oceny ofert w oparciu o następujący algorytm: 

O = C + T, gdzie: 

O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryteria oceny ofert 

C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena 

T = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za termin płatności 

Kryterium I - cena 
  

             C.min. 

C = ------------------ x 60 

               C bad 

C min.  – cena brutto oferty najtańszej 

C bad.  – cena brutto oferty badanej 

 

Kryterium II – termin płatności 

Punkty za kryterium termin płatności zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie 

oświadczenia dotyczącego terminu płatności zawartego w formularzu oferty. 

- termin płatności do 14 dni – 0 pkt 

- termin płatności do 21 dni – 20 pkt 

- termin płatności do 30 dni – 40 pkt 

 

XV.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 

1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy 

Pzp zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy załączonym do niniejszej siwz. 

2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle jednostronnie podpisane egzemplarze umowy 

drogą korespondencyjną. 

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których 

mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy jeżeli 

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach 

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

 
 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

 

 

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI (art. 

179-198) ustawy PZP. 

2. Czynności na jakie przysługuje Wykonawcy wniesienie odwołania zostały określone w art. 

180 PZP. 

3. Terminy na wniesienie odwołania zostały określone w art. 182 ustawy PZP. 

 

XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z 

zamawiającym 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

 

XX. Ogłoszenia wyników przetargu 

 

 

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień 

publicznych w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.bip.przesmyki.pl    

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, uczestniczący 

w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie. 

 

 

 

 

http://www.bip.przesmyki.pl/
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XXI. Postanowienia końcowe 

 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Zamówień o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt 7 ustawy PZP 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach określonych 

ustawą Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania Zamawiający 

zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania 

ofert lub złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy                     

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

XXII. Załączniki 

 

 

1.Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 

2.Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- Załącznik nr 2 

3.Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 

4.Projekt umowy - Załącznik nr 4 

5.Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 

6.Wykaz wykonanych dostaw – Załącznik nr 6 


