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Nazwa Zamawiającego:
Gmina Wodzierady
Wodzierady 24
98 - 105 Wodzierady
tel. 043 677 33 22
fax 043 677 33 15
strona internetowa: www.wodzierady.pl
email: urzad@wodzierady.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA P.N. „DOSTAWA
KRUSZYWA DO NAPRAWY DRÓG NA TERENIE GMINY WODZIERADY W 2017
ROKU”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą – w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Zatwierdzono:
Wodzierady, 23 marca 2017r.

Zatwierdziła:

……………………………
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I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Wodzierady
Wodzierady 24
98-105 Wodzierady
tel. 043 677 33 22
fax 043 677 33 15
strona internetowa: www.wodzierady.pl
email: urzad@wodzierady.pl
II.

Tryb udzielenia zamówienia

1. Przetarg nieograniczony na dostawę o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z
2015r. poz. 2164, z późn. zm.)
2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania
procedury określonej 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 SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki 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.
III.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa do naprawy dróg na terenie Gminy
Wodzierady w 2017 roku:
a. Szlaka – około 300 ton
b. Tłuczeń kamienny (kruszywa drogowe dolomitowe) o frakcji 0-31,5 mm - około
1300 ton.
c. kliniec (kruszywa drogowe dolomitowe) o frakcji 4-31,5 mm - około 1300 ton.
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2. Kruszywo nie może zawierać zanieczyszczeń organicznych i elementów metalowych.
3. Transport zamówionych materiałów (tłuczeń, kliniec, szlaka) wymagany jest
pojazdami samowyładowczymi.
4. Z uwagi na drogi o nieutwardzonej nawierzchni i różnej szerokości pasa drogowego
na terenie Gminy Wodzierady, Zamawiający zastrzega, że do 15% zamówionego
materiału (tłuczeń, kliniec, szlaka) należy dostarczyć pojazdami samowyładowczymi
o dopuszczalnej ładowności do 16 ton.
5. Na wezwanie Zamawiającego do przedmiotu zamówienia 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.
6. Wykonawca dostarczy również dokumenty potwierdzające, że dostarczane materiały
na uzupełnienie nawierzchni dróg spełniają wymagania środowiskowe. Oceniane będą
własności fizyko-chemiczne szlaki piecowej z zakładu (elektrociepłowni), od którego
nabywany jest przedmiot zamówienia.
7. Zamówienie obejmuje materiał, jego załadunek, transport oraz rozładunek.
8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie zgodnym
ze złożoną ofertą (nie dłuższym niż 6 dni roboczych od otrzymania zlecenia), w
określonej w zleceniu ilości i we wskazane miejsce na teren gminy Wodzierady.
9. Dostawy będą realizowane systematycznie według wskazań Zamawiającego w
zależności od potrzeb (Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie dostarczoną
ilość kruszywa), na każdorazowe zgłoszenie przez zamawiającego telefonicznie,
faxem lub emailem.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilości poszczególnych pozycji asortymentu,
tj. możliwość wymiany dowolnej ilości tłucznia o frakcji 0-31,5mm na kliniec o
frakcji 4-31,5mm czy szlakę oraz wymianę w każdej możliwej konfiguracji, w
granicach przedmiotu zamówienia nieprzekaraczając przy tym całej kwoty
zamówienia określonej w §3, ust 2 punkt a) umowy.
11. Z tytułu zmniejszenia kwoty wynagrodzenia, wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenie finansowe.
12. Każdorazowa dostawa będzie wymagała pisemnego potwierdzenia przez pracownika
Zamawiającego.
13. Kody CPV:
14. 14630000-6 Żużel, popioły, odpady żelaza i złom,
15. 14212200-2 Kruszywo,
16. 44922200 -1 Dolomit.
IV.

Termin Wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2017r.
V.

Postanowienia ogólne
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających do podstawowego zakresu
zamówienia.
5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie ustala wymogu oraz nie przewiduje możliwości złożenia ofert w
postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do
oferty.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
11. Zgodnie z art. 91 ust.3a jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
12. Zamawiający stosownie do treści art.29 ust.3a ustawy Pzp nie przewiduje
dodatkowych wymagań (dostawy).
13. 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 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.
1.
2.
3.
4.

VI.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
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spełnienia tych warunków
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie rozdziału VII 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:
- w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych
wymagań;
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE
SPEŁNIA.
VII.

Podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania

1. Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, o którym mowa w:
1) art. 24 ust. 1 Pzp,
2) art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 Pzp, tj.:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1574 ze zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba
że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.),
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych,
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2.

3.

4.

5.

VIII.

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 1 – 4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16 - 20 Pzp lub ust. 1 pkt 2) niniejszego Rozdziału 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.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione
dowody.
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.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
przetargowego.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1. Dokumenty składane wraz z ofertą (Formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do
SIWZ)
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 – Załącznik nr 3 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 niniejszej SIWZ w formie oryginału –
Załącznik nr 2 do SIWZ);
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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.
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. – Załącznik nr 4 do
SIWZ.
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) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt.
1 Pzp,
2) Wykonawca dostarczy również dokumenty potwierdzające, że dostarczane
materiały na uzupełnienie nawierzchni dróg spełniają wymagania środowiskowe.
Oceniane będą własności fizyko-chemiczne szlaki piecowej z zakładu
(elektrociepłowni), od którego nabywany jest przedmiot zamówienia.
4. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne :
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia MR 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) Zamawiający żąda:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1) niniejszego Rozdziału
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis ust. 2 § 7 Rozporządzenia MR 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) stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu
5. 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;
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.

Strona 8 z 16

Znak sprawy IZP 271.4.2017

Wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z
pełnomocnikiem.
6. 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 – Załącznik nr 5 do
SIWZ. Jeśli Wykonawca do realizacji zamówienia nie zatrudni podwykonawców
nie jest zobowiązany do załączenia do oferty Załącznika nr 5 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 rozdziale VIII, 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.
7. 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.).
IX.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego w Wykonawcami

1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
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2.
3.
4.
5.

6.

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż 2 dni przed terminem otwarcia ofert, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie
terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami zamawiający zamieści na stronie internetowej www.wodzierady.pl
Pisemna odpowiedź zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bez
wskazania źródła zapytania.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
Porozumiewanie się pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami może być prowadzone w
formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) Arkadiusz Pawłowski, tel. 43 677 49 65 lub 43 677 33 22 (wewn. 15)
2) Roman Kujawiński, tel. 43 677 49 76 lub 43 677 33 22 (wewn. 26)
fax 043 677 33 15
e-mail urzad@wodzierady.pl

X.

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
XI.

Termin związania z ofertą

1. Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od terminu wyznaczonego na
składanie ofert.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XII.

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej
aniżeli jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
2. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną
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do reprezentowania firmy na zewnątrz.
6. Oferta złożona przez kilka podmiotów występujących wspólnie powinna spełniać
następujące wymagania:
a. Wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako
przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera), a jego upoważnienie musi być
udokumentowane
pełnomocnictwem
podpisanym
przez
upełnomocnionych
przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. Lider powinien być upoważniony
do zaciągania zobowiązań dla i w imieniu każdego i wszystkich partnerów konsorcjum.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą
występującym jako reprezentant pozostałych (liderem).
7. Oferta powinna być oprawiona w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
8. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami. W ten sam sposób
ponumerowane być muszą stanowiące ofertę załączniki, zaświadczenia, referencje itp.
9. W zakończeniu oferty należy umieścić adnotację:
„OFERTA ZAWIERA ……… STRON PONUMEROWANYCH OD ……… DO
………… .
Strony nie ponumerowane, prospekty reklamowe itp. mogą być nie uznane przez Komisję
Przetargową jako składnik oferty.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert Zamawiający
może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych
warunków zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi
niezwłocznie każdego z uczestników postępowania poprzez zamieszczenie informacji na
stronie internetowej www.wodzierady.pl W przypadku, gdy zmiana powodować będzie
konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W
takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
12. Na kopercie należy umieścić napis: „Dostawa kruszywa do naprawy dróg na terenie
Gminy Wodzierady w 2017 roku” oraz nazwę Wykonawcy, adres do korespondencji
oraz nr telefonu, faks, e-mail.
XIII.

Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Wodzierady,
Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 7.
2. Termin składania ofert upływa dnia 31.03.2017r., godz. 09:00.
3. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i
zwróci ją w ustawowym terminie (na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp).
5. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć, w
dniu składania ofert, tj. 31.03.2017r., o godz. 09:15 w swojej siedzibie.
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6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny ofert. Natomiast termin dostaw, okres gwarancji oraz
warunki płatności zawarte w ofercie Zamawiający ogłosi jeżeli tymi kryteriami będzie
kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
XIV. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na załączonym formularzu
ofertowym, zgodnie z treścią niniejszej Specyfikacji.
2. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, określić procentowo wysokość
podatku VAT i podać cenę brutto, z dokładnością do 0,01 zł.
3. Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy
i nie będzie podlegała zmianie. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
będą prowadzone w walucie PLN.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w
trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia.
6. W cenie oferty przedłożonej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i
inne należności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia
postępowania.
7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowane przez niego stawki
podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

XV.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawi w ofertach:
a. oczywiste omyłki pisarskie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
b. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.
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3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Zamawiający stosował będzie następujące kryteria:
Nazwa kryterium i waga kryterium (%)
 Cena 60% = 60pkt.
 Termin dostaw 40% = 40pkt.
4. Ocena ofert zostanie dokonana następująco:
1) Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny jednostkowej brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na
Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
(C min)
C (cena) = ------------- x 60
(C of)
gdzie:
C – ilość punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę w kryterium ceny
C min – najniższa cena łączna brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
C of – cena łączna brutto ocenianej oferty
Sposób oceny oferty:
Zamawiający dokona obliczenia ceny oferty wg poniższego wzoru:
Cena oferty = (cena szlaki) x 300t + (cena tłucznia 0-31,5mm) x 1 300t + (cena klińca 431,5mm) x 1 300t
Dokonane przez Zamawiającego obliczenie ceny oferty w/g powyższego wzoru posłuży
jedynie do porównania ofert. Rzeczywiste wynagrodzenie wykonawcy będzie wynikało z
faktycznie dostarczonej ilość kruszywa.

2) Kryterium „Termin dostaw” będzie rozpatrywany na podstawie terminu dostaw
podanego przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do
SIWZ
Dla przyjętego kryterium oceny – „Termin dostaw”, Zamawiający określi wartość
punktową w następujący sposób:
1). Oferowany termin dostaw przedmiotu zamówienia od dnia wskazania
zapotrzebowania przez Zamawiającego wynoszący 5-6 dni - 0 pkt
2). 1). Oferowany termin dostaw przedmiotu zamówienia od dnia wskazania
zapotrzebowania przez Zamawiającego wynoszący 3-4 dni - 30 pkt
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3). Oferowany termin dostaw przedmiotu zamówienia od dnia wskazania
zapotrzebowania przez Zamawiającego wynoszący 1-2 dni - 40 pkt

UWAGA!
 Najkrótszy możliwy termin realizacji wymagany przez Zamawiającego – 1 dzień
roboczy od otrzymania zlecenia.
 Najdłuższy możliwy termin realizacji zamówienia wymagany przez Zamawiającego –
6 dni roboczych od otrzymania zlecenia.
 Zamawiający za otrzymanie zlecenia uważa każdorazowe zgłoszenie przez
zamawiającego telefonicznie, faxem lub emailem informacji o konieczności dostawy
materiałów osobie upoważnionej przez Wykonawcę.
5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, w której zaoferuje termin wykonania spoza
zakresu 1 – 6 dni, jego oferta zostanie odrzucona, na podst. 89 ust. 1 pkt. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych, jako oferta której treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która może uzyskać łącznie najwyższą
liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru:
L= C + T
gdzie:
L – ogólna liczba punków jaką może otrzymać Wykonawca
C – liczba punktów jaką może zdobyć Wykonawca w kryterium „Cena”
T – liczba punktów jaką może zdobyć Wykonawca w kryterium „Termin dostaw”
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
8. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc
po przecinku.
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione, w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, warunki oraz otrzyma największą
liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt. 6.

XVI.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy
złożyli oferty.
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2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr
6 do SIWZ.
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zostało przesłane pisemnie,
3) przed upływem w/w terminów w przypadkach omówionych w art. 94 ust. 2 pkt 1
lit. a oraz art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp
4. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z
Zamawiającym w celu uzgodnienia terminu podpisania umowy. Umowa zostanie
podpisana w siedzibie Zamawiającego.
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest najpóźniej do dnia
podpisania umowy do:
a. wyznaczenia osoby/osób uprawnionych do utrzymywania bieżących
kontaktów.
b. Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić
zamawiającemu umowę konsorcjum.
5. Za dostarczoną partię szlaki, tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5mm i klińca 4-31,5mm
Zamawiający dokona zapłaty na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury
VAT.
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy uwzględnia koszty materiału, załadunku,
transportu oraz rozładunku dostaw.
7. Podstawą obliczenia wartości poszczególnych dostaw będą ceny podane w formularzu
ofertowym Wykonawcy.
8. W okresie obowiązywania umowy strony nie dopuszczają możliwości waloryzacji
cen.
9. Wynagrodzenie za poszczególne dostawy będzie płatne na konto Wykonawcy w
terminie 21 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego.

XVII. Inne postanowienia umowy.
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1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby umowa w sprawie zamówienia
publicznego zawarta była na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy
(Załącznik nr 6 do SIWZ).
2. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej wymienione
w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 179 do 198).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy Ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z późn.
zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017r. poz. 459,
z późn. zm.)
4. Załączniki do SIWZ:
a. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
b. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu
c. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
d. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
grupy kapitałowej
e. Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
f. Załącznik nr 6 – wzór umowy
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