
 

 

 

 

  

 

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 na teren gminy Niedrzwica 
Duża 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami 

wykonawczymi. 

 
Z A T W I E R D Z A M  
 Prezes  

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

 

 

 

 

 

Niedrzwica Duża, 17.02.2012 r. 



 

 

Niedrzwica Duża, dnia 17.02.2012 r. 

 

 

        

                          Znak: ZP/1/2012    

 

 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1.ZAMAWIAJĄCY: 
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE NAŁĘCZ Sp. z o.o. ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica 

Duża NIP 713 303 63 19 REGON 0 605 471 63 KRS 0000341612 EMAIL: info@pknalecz.eu 

Numer telefonu:  (81) 5175070 

Numer faksu:  (81) 5175070 

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

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

Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz sp. z o.o. – Pan Jerzy Wiraszka 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. (na podstawie art. 11 

ust. 8 uPzp) dla dostaw.  

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

(zwana w dalszej części SIWZ) oznaczone zostało przez Zamawiającego numerem sprawy: 
ZP/1/2012. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się 

na w/w oznaczenie.  

3. Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „uPzp” należy przez to rozumieć ustawę 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 

ze zm.).  

4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:  

- portal internetowy Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl Ogłoszenie Nr 48906 
– 2012 z dnia 17.02.2012.  
- strona internetowa Zamawiającego: http://www.pknalecz.eu 

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.  

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
KOD CPV; 14212200-2 Kruszywo 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, transport,  i rozładunek 3 000 ton kruszywa 

drogowego z przeznaczeniem na remonty dróg będących w zarządzie Gminy Niedrzwica 

Duża na rok 2012. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

- kliniec o frakcji 4 – 31 mm – 1 500 ton 

- tłuczeń kamienny o frakcji 12 – 25 mm – 1 500 ton 

- Zamawiający zamawia kruszywo łamane z dolomitu stosowane do mieszanek bitumicznych 

i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu. 

- klasa- I, gatunek: 1 



- Specyfikacja techniczna – wyrób jest zgodny z postanowieniami norm: 

PN- EN 13043 lub PN-EN 13242 

- rozładunek kruszywa powinien nastąpić w miejsce dokładnie wskazane przez 

Zamawiającego. 

 

Dla każdej frakcji, w ofercie , stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji należy 
przedstawić cenę za 1 tonę oraz łączna kwotę brutto za całe zamówienie. 
 

3 Kruszywo nie może zawierać gwoździ, metalowych drutów ani innych zanieczyszczeń 

(plastik, guma itp.) mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach. 

W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń zamawiający 

będzie żądać jego wymiany na kruszywo spełniające w/w standardy. 

4 Dostawa kruszywa obejmuje: zakup kruszywa, załadunek, transport i rozładunek kruszywa 

z wyładunkiem w zależności od warunków w terenie (na bok lub do tyłu) bezpośrednio 

w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Niedrzwica Duża. 

5 Ilość dostarczonych materiałów może być największa w okresie wiosennym. Dopuszcza się 

zwiększenie ilości ton w ramach dostaw miesięcznych w przypadkach uzasadnionych 

potrzebą zamawiającego. 

6 W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (wiosennych 

przełomów, intensywnych opadów deszczu) Zamawiający ma prawo do zawiadomienia 

Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa drogowego do odwołania. 

7 Wymagania stawiane Wykonawcy 

- wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy 

zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego zamówienia. 

-  ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy 

- wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej będących w zarządzie Gminy 

Niedrzwica Duża i dostosowanie tonażu środków transportowych do warunków 

terenowych i możliwości przejazdu oraz rozładunku przywiezionego materiału. 

-  zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia  

- Wykonawca ma obowiązek dołączyć do każdej partii towaru: 
 - zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub 
specyfikacjom technicznym; 
 - zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem 
zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający 
odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach 
europejskich; 

 

 

4. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3 Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 

§ 1 pkt 7 Ustawy Pzp 

 Udzielnie zamówienia uzupełniającego polegać będzie na powtórzeniu tego samego 

przedmiotu zamówienia do 20% wartości zamówienia podstawowego. 

 

 
 
 



5. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1 Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania  umowy do 30.11.2012 r. 

2 Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy – w formie aneksu podpisanego przez strony 

– w zakresie terminu, o którym mowa w ust. 1 w  uzasadnionych niżej wymienionych 

przypadkach takich jak: 

a) niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie dostaw, 

b) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

c) działanie siły wyższej, 

d) pojawienia się regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania 

umowy powodujących konieczność zmiany umowy, 

e) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu 

zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli zmiany te są 

korzystne dla zamawiającego, 

f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania 

nie są konsekwencja winy którejkolwiek ze stron , 

 

 

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU     
     DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:  

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p., dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Wykaz 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, wykona co najmniej 

jedną dostawę kruszywa, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, 
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, 

których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 

wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 

szczególny. 

2)  Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. 

 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że 

warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 

pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

(składających ofertę wspólną). 

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy p.z.p. wykonawca może polegać na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

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

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 



wykonaniu zamówienia. 

4. W celu wykazania, że Wykonawcy spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 1) oraz nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia 

dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale 7 SIWZ. 

5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (na zasadzie 

„spełnia / nie spełnia”) na  podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i 

dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 SIWZ. 

 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania, Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące 
oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 

22 ust. 1 ustawy p.z.p. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ, dopuszczalne 

jest złożenie przez wykonawcę oświadczenia na własnym formularzu, którego treść 

odpowiadać będzie treści załącznika Nr 2. W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie. 

2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy p.z.p. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ, dopuszczalne jest 

złożenie przez wykonawcę oferty na własnym formularzu, którego treść odpowiadać 

będzie treści załącznika Nr 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub – w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

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

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy złożone na druku stanowiącym Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 

do SIWZ, dopuszczalne jest złożenie przez wykonawcę oferty na własnym formularzu, 

którego treść odpowiadać będzie treści załącznika Nr 4. W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców 

oddzielnie, 

4) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Wykaz 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, wykona co najmniej jedną dostawę 

kruszywa, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten 

składa przynajmniej jeden z Wykonawców, Wzór oświadczenia – wykazu stanowi 

Załącznik Nr 6 do SIWZ, dopuszczalne jest złożenie przez wykonawcę oferty na własnym 

formularzu, którego treść odpowiadać będzie treści załącznika Nr 6. 

 

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), a także dokumenty potwierdzające, że usługi 

zostały wykonane należycie mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Reszta dokumentów, o 

których mowa w ust. 1 musi być złożona w oryginale. 

3. Inne dokumenty: 

a) formularz ofertowy w oryginale - wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1 

do SIWZ, dopuszczalne jest złożenie przez wykonawcę oferty na własnym formularzu, 



którego treść odpowiadać będzie treści załącznika Nr 1 formularza załączonego do 

SIWZ przez Zamawiającego, (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące 

wspólnie należy podać nazwy firm oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców), 

b) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawieraniu umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez osobę uprawnioną, (zgodnie z odpisem z KRSu lub zaświadczeniem z 

ewidencji działalności gospodarczej), w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez osobę uprawnioną, 

c) w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 26 ust. 2b ustawy p.z.p. 

wykonawca udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 

do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną. 

4. W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem 

Rzeczypospolitej Polski stosuje się odpowiednio przepis § 4 Rozporządzenia  Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzaju 

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

dokumenty mogą być składane.  

5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty, które części zamówienia 

zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli zamierza). 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, 

2) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania; 

3) zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia;  

4) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną; fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów; 

5) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 

6) przepisy i zapisy zawarte w SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio  

do Wykonawców, o których mowa w pkt 1); 

7) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem 

umowy żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

7. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

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

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 2.  

8. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając pisemne zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

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

Wykonawcy przekazują pisemnie na adres siedziby Zamawiającego, telefonicznie pod numer 



081-5175070, faksem (81) 5175070 pocztą elektroniczną na adres info@pknalecz.eu 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania . 

3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach dot. przedmiotu 

zamówienia oraz w sprawach procedury formalno – prawnej jest Paweł Nalepa tel. 081 51-

75-085 wew.99  

 

9. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

10.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium kwocie 3 000,00 zł  (słownie: pięć 

tysięcy) w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 Ustawy PZP: 

1.1 pieniądzu;  

1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

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

1.3 gwarancjach bankowych;  

1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 

07 1240 1503 1111 0010 2951 5988 - PKO SA V ODZIAŁ LUBLIN  

3. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) 

przed upływem terminu składania ofert. 

4. Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia wniesienia wadium do oferty, w celu 

usprawnienia procedury sprawdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

5. W przypadku wniesienia wadium w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści 

gwarancji musi wynikać zapewnienie Zamawiającemu przyznania sumy gwarancyjnej 

nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie. Z treści gwarancji musi wynikać 

również zabezpieczenie gwaranta do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w 

ustawie Prawo Zamówień publicznych. 

 
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, którym mowa w pkt 14 SIWZ. 

 
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i 

przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie 

odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i 

złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego 

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

3 Każdy wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę 

4 Na ofertę składają się dokumenty oraz załączniki wymienione w SIWZ.  

5 Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczonej w trwały sposób. Koperta zewnętrzna 

winna być zaadresowana do Zamawiającego i posiadać oznaczenie „Oferta na przetarg 



nieograniczony ‘Dostawa kruszywa drogowego’. Nr sprawy ZP/1/2012   Nie otwierać 

przed 29.02.2012 r. godz. 10
30

”. Koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę/firmę i 

adres/siedzibę wykonawcy (pieczęć firmowa), aby można było odesłać ofertę w 

przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie. 

6 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. 

 

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 
1 Oferty należy składać pocztą lub osobiście w siedzibie  zamawiającego: Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Nałęcz sp. z o.o. z/s  24-200 Niedrzwica Duża, ul. Kościelna 3 do dnia 

29.02.2012 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 dnia 29.02.2012 r. o godz. 10
30

 w siedzibie  

zamawiającego: Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz sp. z o.o. z/s  24-200 Niedrzwica 

Duża, ul. Kościelna 3, zgodnie z art. 86 ustawy PZP. 

3 Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną   udostępnione 

nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 

 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1 Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie 

kryterium ceny.  

Cena oferty  „C” - 100 % (100 % równa się 100 pkt.) 

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

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

obliczona na podstawie niniejszego wzoru: 

 C = (Cn/Co) x 100 pkt 

gdzie Cn – cena brutto oferty najtańszej 

         Co - cena brutto oferty ocenianej  

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

2 Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa 

w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 

niniejszej Specyfikacji warunki oraz otrzyma największa liczbę punktów spośród 

rozpatrywanych ofert na realizację przedmiotu zamówienia. 

5 Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ. 

6 Wykonawca określi cenę jednostkową za dostawę jednej tony kruszywa drogowego, na 

którą składa się koszt kruszywa, koszt załadunku, transportu i rozładunku kruszywa. 

Cenę jednostkową Wykonawca pomnoży przez 3 000 ton. Do obliczonej wartości 

netto należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce. 

7 Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie. 

 

15. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 
     1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający będzie się kierował kryterium ceny.  

2 Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną brutto spośród ofert nie podlegających 

odrzuceniu. 

 



16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
1 Zamawiający nie wymaga zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
1 O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców niezwłocznie zgodnie z art. 92 

Ustawy Pzp. 

2 Zamawiający wyznaczy wybranemu Wykonawcy termin na podpisanie umowy. 

 

18. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY 
1. Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do 

SIWZ. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy – w formie aneksu podpisanego przez 

strony – w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w 

rozdziale 5 pkt. 5.2 niniejszej SIWZ 

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w wypadku 

wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: 

a) gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, wynikającej ze 

zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) w przypadku zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy. 

 

 

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego zasad określonych w Ustawie Pzp, jak też SIWZ przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 

 

10. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
1 Formularz oferty - Zał. nr 1 

2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 

3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zał. nr 3 

4 Oświadczenie osoby fizycznej – zał. nr 4 

5 Projekt umowy - Zał. nr 5 

6 Wykaz dostaw – Zał. Nr 6 

 

 

 


