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ROZDZIAŁ I. Nazwa oraz adres zamawiającego 

Nazwa:  Gmina Rozprza 

Adres:  Al. 900 – lecia 3 

97 – 340 Rozprza 

Telefon:  (0-44) 649-61-08        

Telefaks:  (0-44) 615-80-06 

REGON:  590648008 

NIP:      771-26-57-591 

e-mail zamowienia@rozprza.pl 

 

ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907  z późn. 

zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 

cyt. ustawy). 

 

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia 

Uwaga: 

Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności będą umieszczane  

na stronie internetowej zamawiającego www.bip.rozprza.pl 

 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem i rozładunkiem 

kruszywa drogowego tj.: mieszanki kruszyw łamanych dolomitowych do modernizacji  

i bieżących remontów dróg na terenie gminy Rozprza. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

dostawy kruszywa innego niż dolomit.  

 

CPV: 14.21.22.00-2 kruszywo 

CPV: 60.10.00.00-9 usługi w zakresie transportu drogowego 

 

Zamawiający szacuje następujące ilości kruszywa dla poszczególnych frakcji:  

1. frakcja Ø od 0 do 31,5 mm w szacunkowej ilości ok. 1.800 Mg (udział frakcji Ø - 0 = 5-10% 

bez gliny) 

2. frakcja Ø od 4 do 31,5 mm w szacunkowej ilości ok. 500 Mg (bez gliny) 

3. frakcja Ø od 0 do 63 mm w szacunkowej ilości ok.    500 Mg (udział frakcji Ø - 0 = 5-10% 

bez gliny) 

4. frakcja Ø od 4do 10 mm w szacunkowej ilości ok.     200 Mg (bez gliny) 

 

Kruszywo musi posiadać odpowiednie wyniki badań potwierdzające spełnienie odpowiednich norm 

PN-EN 13242 lub PN-EN 13043 dla tego rodzaju kruszywa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego kruszywa w zależności od posiadanych środków.  

 

Dostawa wraz z transportem i rozładowaniem mieszanki kruszyw łamanych do poszczególnych 

miejscowości Gminy Rozprza nastąpi zgodnie z dyspozycją wydaną każdorazowo przez 

Zamawiającego. Zamawiający będzie zlecać Wykonawcy wykonanie zlecenia jednostkowego, w 

którym określone zostanie miejsce dostawy j i przeznaczenie kruszywa, jego ilość oraz termin 

wykonania danego zlecenia jednostkowego. Zlecenie jednostkowe będzie wynosić min. 25 Mg. 

http://www.rozprza.pl/
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Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 

– musi posiadać wszystkie wymagane świadectwa, atesty i certyfikaty. 

 

Określona w SIWZ ilość przedmiotu dostawy jest ilością szacunkową i jako taka nie może stanowić 

podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości dostaw faktycznie   

zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu dostawy w zakresie ilościowym  

w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało  

w interesie Zamawiającego. 

W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na dostawę, stanowiącą przedmiot 

niniejszego zamówienia na okres 12 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru każdej 

dostawy częściowej. 

 

ROZDZIAŁ IV. Opis części zamówienia 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

  

ROZDZIAŁ V. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

ROZDZIAŁ VI. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

ROZDZIAŁ VII. Aukcja elektroniczna 

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna. 

 

ROZDZIAŁ VIII. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2015r. 

 

ROZDZIAŁ IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

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

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 

1) Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
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2) Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za spełniony 

w przypadku, gdy wykonawca: 

a) Wykaże wykonanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co 

najmniej dwie dostawy wraz z rozładunkiem kruszywa drogowego o wartości każdej dostawy 

nie mniejszej niż 100.000 brutto każda wg załącznika nr 4; 

b) Załączy dowód potwierdzający, że dostawy wyszczególnione w załączniku nr 4 zostały 

wykonane należycie. 

3) Warunek dotyczący, dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

4) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

Ocena spełnienia przez wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w 

oparciu o informacje zawarte w złożonych wraz z ofertą oświadczeniach lub dokumentach na 

zasadzie: spełnia/nie spełnia.  

 

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub 

przez spółkę cywilną w celu łącznego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy powinni 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze 

wspólników. 

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Warunki określone przez Zamawiającego 

mogą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem oceny niepodlegania wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, w związku z czym każdy z Wykonawców musi samodzielnie 

wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.  

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy  

i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz wiedzy i doświadczeniu osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. 

przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega 

na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający,  

w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 

niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę  

z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących  

w szczególności: 

http://www.rozprza.pl/
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1. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ X. Oświadczenia lub dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

I. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 2. 

2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wg załącznika nr 4 

do SIWZ oraz załączenie dowodu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie.  

II. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania na postawie  

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, należy 

przedłożyć: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3.  

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

3. W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, wymagane dokumenty  muszą być złożone przez każdego z nich.  

4. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

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

przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu. 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt II.2 składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

http://www.rozprza.pl/
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2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) lit. a i b, powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się  

je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania. 

 

III. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego które, należy przedłożyć: 

1. Formularz cenowy oferty – wg załącznika nr 1 do SIWZ; 

2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej tj.: listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej 

wg załącznika nr 5 do SIWZ;. 

3. Do oferty należy dołączyć także, (jeżeli dotyczy): 

1) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której 

będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy. 

2) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze 

lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu - pełnomocnictwo do 

podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 

złożonych wraz z ofertą. 

 

UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez 

zamawiającego, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3. 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika  

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedkładają  

do oferty ustanowione pełnomocnictwo. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia dokumenty wymienione w pkt. I.1 mogą być złożone łącznie natomiast dokumenty 

wymienione w pkt. II muszą być złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie. 

 

ROZDZIAŁ XI. Sposób komunikacji zamawiającego z wykonawcami 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  

oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem na nr (0-44) 615-80-

06 lub drogą elektroniczną na adres zamowienia@rozprza.pl z zastrzeżeniem, że każda ze stron  

na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym 

przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości. 

http://www.rozprza.pl/
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2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę domniemuje się,  

iż pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez wykonawcę 

lub adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z tym 

pismem. 

3. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności będą umieszczane  

na stronie internetowej zamawiającego www.bip. rozprza.pl 

4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień treści SIWZ 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. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom pisemnie lub faxem lub 

drogą elektroniczną, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści na stronie internetowej 

www.bip.rozprza.pl 

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę 

przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, 

zamieszcza także na tej stronie. 

7. W przypadku, gdy zostanie złożony do zamawiającego wniosek o udostępnienie do wglądu 

protokołu wraz z załącznikami, zamawiający wyznaczy termin udostępnienia dokumentów 

a wykonawca napisze oświadczenie z tej czynności.  

 

ROZDZIAŁ XII. Wymagania dotyczące wadium 

W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium  

w wysokości 4.000,00 PLN.  

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a. pieniądzu wpłaconym przelewem z rachunku bankowego wykonawcy na rachunek 

bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej oddział  

w Rozprzy nr  82 8973 0003 0010 0000 0286 0004. Uwaga:   na poleceniu przelewu należy 

zamieścić adnotację: Wadium – przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę 

kruszywa drogowego do modernizacji i bieżących remontów dróg gminnych na terenie 

gminy Rozprza  
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c. gwarancjach bankowych, 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

z 2007r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium  

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne 

tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał 

taki przelew przed upływem terminu składania ofert (nie później niż do dnia składania 

ofert do godz. 10:00). 

http://www.rozprza.pl/
mailto:zamowienia@rozprza.pl
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4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony a jego 

oferta odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego 

wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 

 

ROZDZIAŁ XIII. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert. 

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

 

ROZDZIAŁ XIV. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza oferty 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  

2. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji 

alternatywnych.  

3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim.  

4. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, 

o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) 

musi być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 

5. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.  

6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. 

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy 

lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 

lub te podmioty. 

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach 

opisanych jako „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony „część 

jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty” muszą być ponumerowane. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofercie.  

11. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem, zawierającej 

następujące oznaczenie: 

 Gmina Rozprza 

Al. 900-lecia 3                                       

97-340 Rozprza 

Oferta w: przetargu nieograniczonym 

Na: sukcesywną dostawę kruszywa drogowego do modernizacji i bieżących remontów 

dróg gminnych  na terenie gminy Rozprza  
Nie otwierać przed: 06.03.2015 r., godz. 10.15 

http://www.rozprza.pl/
mailto:zamowienia@rozprza.pl
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Na kopercie powinna znajdować się, w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwa i 

adres wykonawcy, zgodnie z danymi rejestrowymi/ewidencyjnymi. 

12. W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać „dostarczyć do…. do dnia 

… do godz….  

13. Zmiana i wycofanie oferty:  

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert; 

- powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i 

formie przewidzianej dla oferty, z tym że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone określeniem 

„zmiana” lub „wycofanie”. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie 

dokumentu stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do 

reprezentowania Wykonawcy. 

14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

 

ROZDZIAŁ XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale XIV niniejszej 

specyfikacji, należy złożyć w siedzibie zamawiającego: 

Urząd Gminy w Rozprzy  

Al. 900-lecia 3  (pok. 13)                                     

97-340 Rozprza 

nie później niż do 06.03.2015 r. do godz. 10.00 .   

2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 

na wniesienie protestu. 

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się                  

w siedzibie zamawiającego  

Urząd Gminy w  Rozprzy  

Al. 900-lecia 3 (pok. 13)                                       

97-340 Rozprza 

w dniu 06.03.2015 r. o godz. 10.15.   

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający na jego pisemny 

wniosek przekaże protokół z sesji otwarcia ofert. 

 

ROZDZIAŁ XVI. Opis sposobu obliczania ceny  
1. Podana w ofercie cena zamówienia musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać 

wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty jakimi 

Wykonawca obciąży Zamawiającego z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym 

stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

3. Ceną ofertową jest łączna cena brutto za wykonanie całego zamówienia (zgodnie z kalkulacją 

ceny). Tak obliczona cena brutto, zamieszczona w formularzu oferty, będzie ceną oferty, którą 

zamawiający będzie brał pod uwagę podczas porównywania ofert. 

4. Cena jednostkowa podana w ofercie za 1 Mg ma charakter ryczałtowy i obejmuje przede 

wszystkim dostawę wraz z transportem i rozładunkiem mieszanki kruszyw łamanych 

przeznaczonych do modernizacji  i bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy 

Rozprza w określonych frakcjach. 

http://www.rozprza.pl/
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5. Ceny jednostkowe określone w formularzu ofertowym nie ulegną zmianie przez okres 

ważności oferty (związania) oraz okres realizacji zamówienia (czas trwania umowy). 

6. Cena ofertowa powinna być podana następująco: 

 Cena łączna netto 

 stawka podatku VAT (%) 

 Cena łączna brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych 

polskich z dokładnością do 0,01 zł (dwóch miejsc po przecinku). 

Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po 

przecinku np. 4,375 = 4,38. 

Cenę należy podać z obowiązującym aktualnie podatkiem VAT. 

7. Oferty, w których ceny podane będą w innej walucie zostaną odrzucone. 

8. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-

wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny oferty dolicza do przedstawionej 

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

9. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy. Stawka podatku VAT 

jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  

z 2004 r., nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz podatku akcyzowego. 

10. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami 

spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą przesłanki uprawniające do zastosowania 

innego podatku, co Wykonawca powinien udokumentować w swojej ofercie poprzez złożenia 

dokumentu (oświadczenia) uprawniającego go do jego zastosowania. 

 

ROZDZIAŁ XVII. Informacja dotycząca walut obcych  

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

 

ROZDZIAŁ XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny 

oferty 

1. Do oceny ofert zakwalifikowanych, jako nieodrzucone zamawiający przyjął kryterium określone 

w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia. 

2. Sposób oceny ofert – opis kryterium: 

I. Cena  -  95 % (C) 

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym wykonawcom 

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem: 

 

                                             C min (najniższa cena) 

 C (wartość punktowa danej oferty) = ------------------------ x 95   

                                              Cb (cena oferty badanej)              

II. Termin dostawy - 5 % (T) 

W zależności od tego, którą opcję Wykonawca zaznaczy w formularzu ofertowym, będzie miał 

przydzielono stosowna punktację w przedmiotowym kryterium tj.: 

1) Dostawa wraz z rozładunkiem określonej części zamówienia w terminie 3 dni od zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego - 5 pkt  

2) Dostawa wraz z rozładunkiem określonej części zamówienia w terminie 7 dni od zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego – 0 pkt  

http://www.rozprza.pl/
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III. Wybór oferty. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma maksymalną liczbę punktów z 

sumy (S) ww. kryteriów tj.: 

C + T = S 

gdzie: 

C- Kryterium ceny 

T- Termin dostawy 

S- Suma kryteriów 

3. Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4.  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.  

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

 

ROZDZIAŁ XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione  

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o:  

 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,  

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne, 

 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone  

w trybie przetargu nieograniczonego, 

 terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowie w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,  

o których mowa w pkt 1, na stronie internetowej www.bip.rozprza.pl oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w termie  określonym w art. 

94 ustawy p.z.p. O terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę 

telefonicznie lub poprzez e-mail. 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej  zasady współpracy wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (jeśli dotyczy), 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki,  

o których mowa w art. 93 ust 1 ustawie Praw zamówień publicznych. 

 

ROZDZIAŁ XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

http://www.rozprza.pl/
mailto:zamowienia@rozprza.pl
http://www.rozprza.pl/
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ROZDZIAŁ XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy. 

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych  

w załączonych do SIWZ istotnych postanowieniach umowy. 

Istotne postanowienia umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlegają negocjacjom 

i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną ich akceptacją przez wykonawcę. Wszelkie wyjaśnienia 

dotyczące zapisów istotnych postanowień umowy wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z art. 

38 ustawy p.z.p. 

Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian umowy zgodnie z art. 144 ustawy w tym także w 

zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy:  

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy za łączną ilość przedmiotu 

umowy w przypadku dostarczenia większej lub mniejszej ilości mieszanki kruszyw łamanych niż 

zakładana. Powyższe nastąpi na podstawie ilości określonej w protokołach odbioru w oparciu 

o cenę ryczałtową za 1Mg mieszanki kruszyw łamanych zgonie z ofertą Wykonawcy.  

Ww. zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ XXII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

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

przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907  z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

 - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

 - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

 - odrzucenia oferty odwołującego.  

 

ROZDZIAŁ XXIII. Podwykonawstwo 

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi 

w formularzu ofertowym.  

2. Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą. 

 

ROZDZIAŁ XXIV. Wykaz załączników do SIWZ 

Oznaczenie 

Załącznika 

Nazwa Załącznika 

Załącznik nr  1.  Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4.  Doświadczenie zawodowe  

Załącznik nr 5.  Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wskazane w tabeli powyżej załączniki wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające  

ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.  
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