FIP.271.1.15.2020.AS7

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.

„Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach na
terenie Gminy Włoszczowa w 2021 roku”

Zamawiający:
Gmina Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa

Włoszczowa, grudzień 2020r.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Gmina Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa
NIP 6090002217, REGON 291009923
Tel.+48 41-39-42-669, fax +48 41-39-42-339
Strona internetowa: www.gmina-wloszczowa.pl, www.wloszczowa.eobip.pl
e-mail: poczta@gmina-wloszczowa.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej:
„ustawą Pzp".
2. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Postępowanie opatrzone zostało numerem FIP.271.1.15.2020.AS7. W pismach
kierowanych do Zamawiającego, zaleca się posługiwanie powyższym numerem.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nomenklatura CPV:
− 44113140-8 Kamień drogowy
− 14212200-2 Kruszywo
− 14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
− 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
2. Przedmiotem postępowania są dostawy pn.:
„Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach na terenie
Gminy Włoszczowa w 2021 roku”
Szacunkowa ilość poszczególnych frakcji jaką Zamawiający zamierza zakupić:
1) tłuczeń − frakcja 31,5-63 mm spełniający wymogi PN-EN 13242:2004 o następujących
właściwościach fizyko – mechanicznych w ilości szacunkowej około 300 t:
− odporność na rozdrabnianie określona wskaźnikiem Los Angeles mniejszym bądź
równym 30, LA ≤ LA30
− odporność na ścieranie określona współczynnikiem mikro – Devala mniejszym bądź
równym 30, MDE ≤ MDE30
2) kliniec − frakcja 4-31,5 mm spełniający wymogi PN-EN 13242:2004 o następujących
właściwościach fizyko – mechanicznych w ilości szacunkowej około 300 t:
− odporność na rozdrabnianie określona wskaźnikiem Los Angeles mniejszym bądź
równym 30, LA ≤ LA30
− odporność na ścieranie określona współczynnikiem mikro – Devala mniejszym bądź
równym 30, MDE ≤ MDE30
3) mieszanka − frakcja 0-63 mm spełniająca wymogi PN-EN 13242:2004 o następujących
właściwościach fizyko – mechanicznych w ilości szacunkowej około 1 000 t:
− odporność na rozdrabnianie określona wskaźnikiem Los Angeles mniejszym bądź
równym 30, LA ≤ LA30
− odporność na ścieranie określona współczynnikiem mikro – Devala mniejszym bądź
równym 30, MDE ≤ MDE30
4) mieszanka − frakcja 0-31,5 mm spełniająca wymogi PN-EN 13242:2004 o następujących
właściwościach fizyko – mechanicznych w ilości szacunkowej około 2 500 t:
− odporność na rozdrabnianie określona wskaźnikiem Los Angeles mniejszym bądź
równym 30, LA ≤ LA30

I.

− odporność na ścieranie określona współczynnikiem mikro – Devala mniejszym bądź
równym 30, MDE ≤ MDE30
Wskazane w SIWZ ilości kruszywa nie stanowią ilości zamawianej. Ilości kruszywa
wskazane w SIWZ nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony
Wykonawcy. Rozliczenia będą dokonywane w odniesieniu do ilości faktycznych
dostarczonych na podstawie jednostkowych zamówień w okresie obowiązywania
umowy. Wskazane w ust.1 ilości kruszyw mogą ulec zmianie odpowiednio do rzeczywistych
potrzeb Zamawiającego.
Kruszywa stanowiące przedmiot dostawy muszą posiadać Deklaracją właściwości
użytkowych lub certyfikat jakości co stanowi potwierdzenia jakości wymagane przez
Zamawiającego. Faktyczne ilości i rodzaje zamawianych dostaw kruszywa będą wskazywane
przez Zamawiającego w jednostkowych zamówieniach.
3. Szczegółowy sposób wykonywania umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik
nr 7 do SIWZ.
4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z:
− postanowieniami SIWZ oraz załącznikami do SIWZ,
− złożoną ofertą.
5. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką
budowlaną, przepisami BHP, ppoż.
6. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na dostarczone
i rozplantowane kruszywo na okres 12 miesięcy na warunkach wskazanych we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia: sukcesywnie na podstawie jednostkowych
zamówień realizowanych od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania w okolicznościach określonych w sekcji VI ust. 1 i 2 SIWZ oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
− sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 100 000,00 zł.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu lub oświadczenia na potwierdzenie
warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie
niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku
Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku
do którego zachodzi którakolwiek z podstaw, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 –
23 ustawy Pzp.
2.
Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy
z postępowania także wykonawcę:
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 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020r.
poz. 814 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 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020r. poz. 1228 z
ze zm.),
b) 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
ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców w stosunku do
których okoliczności stanowiące podstawę wykluczenia zaistniały w okresach, o
których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, którzy podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 i 2 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. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie ust. 4.
6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed
wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość
udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób
zapewnienia konkurencji.
7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
VII. OŚWIADCZENIA
I
DOKUMENTY
JAKIE
WYKONAWCA
ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA.
1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania oferty
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w SIWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą
w formie pisemnej zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do SIWZ. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w ust.1,
składa każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Pzp w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1 zamieszcza informacje o tych
podmiotach.

4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca
przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Uwaga!
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,
a następnie zbada żądając właściwych oświadczeń i dokumentów czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego
oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w ust. 6.
6. Na wezwanie Zamawiającego, wykonawca którego oferta została oceniona najwyżej
zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
A. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) na potwierdzenie warunku określonego w sekcji V SIWZ – sytuacji ekonomicznej
lub finansowej:
− polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 100 000 zł,
B. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp;
3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
C. Deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikat jakości jako potwierdzenie jakości
wymagane przez Zamawiającego.
Jeżeli, okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń
lub dokumentów.
7. Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 B:

1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; dokumenty
wystawione muszą być nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument wystawiony musi być nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) składa oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4) składa oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
a. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów określonych w ust. 7, 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 wystawione w odpowiednich terminach.
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.
b. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 6B pkt 1
składa dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości
co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
c. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy

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 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2020r. poz.346 ze zm.).
d. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w ust. 6., które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w
szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Podobnie, w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności tych oświadczeń
lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
VIII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH
OKREŚLONYCH W ART. 22A PZP
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
2. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. –
dokument ten np. zobowiązanie w formie pisemnej należy dołączyć na wezwanie
Zamawiającego Załącznik nr 6 do SIWZ.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
powyższy warunek zostanie uznany za spełniony wówczas gdy, spełni go jeden, kilku lub
wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, Zamawiający, jeżeli nie wynika to z dokumentu, o którym mowa
w ust. 2 zażąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakresu i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w sekcji
VI ust. 1 i 2 SIWZ.

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w
sekcji V SIWZ.
8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji VII SIWZ.
IX.
PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu zaistnienia podstaw, o których mowa
w sekcji VI ust.1 i 2 SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym
mowa w sekcji VII ust. 3 SIWZ składa każdy z wykonawców.
X.
INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW I WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z postępowaniem, należy kierować
na adres:
Gmina Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa,
każda korespondencja musi być oznaczona w tytule/temacie nr postępowania:
FIP.271.1.15.2020.AS7
3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
a) Sprawy merytoryczne:
Małgorzata Matysiak, Urząd Gminy Włoszczowa – tel. 41 3942669 w. 161
e-mail: m.matysiak@gmina-wloszczowa.pl
Numer faksu. 41 3942339
b) Sprawy formalno-prawne
Agnieszka Sufin, Urząd Gminy Włoszczowa – tel. 41 3942669 w. 159
e-mail: a.sufin@gmina-wloszczowa.pl
4. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe

(Dz. U. z 2020r. poz. 1041), faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. z 2020 r. poz. 344).
5. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
6. W przypadku braku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wiadomości przez
wykonawcę, Zamawiający przyjmuje, że pismo przekazane przez Zamawiającego
na numer faksu i adres e-mail podany przez wykonawcę zostało doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie, a pozytywny raport z urządzenia faksującego Zamawiającego
o dostarczeniu dokumentów do wykonawcy będzie traktowany jako potwierdzenie
otrzymania dokumentu przez wykonawcę.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając
treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazał
SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku o wyjaśnienie.
XI.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert
wadium: w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100),
2. Wadium może być wniesione w:
1)
pieniądzu,
2)
poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)
gwarancjach bankowych,
4)
gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego konto w PKO BP nr: 77 1020 2733 0000 2502 0003 9834, z dopiskiem
„Wadium w postępowaniu nr FIP.271.1.15.2020.AS7 na zadanie pn.
Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach na terenie
Gminy Włoszczowa w 2021 roku”
4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony
do oferty,
b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego
kopia w ofercie.
6. Z treści dokumentu wadialnego musi wynikać nieodwołane i bezwarunkowe
zobowiązanie do zapłaty pełnej kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art.
46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3 tej ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
9. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli
wykonawca nie wniesie wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Zaleca się przygotowanie oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1 do SIWZ
2. Do oferty należy załączyć:
1) oświadczenie lub odpowiednio oświadczenia wstępne, o których mowa w sekcji VII ust.
1 i 2 SIWZ,
2) informację o udostępnieniu zasobów, jeżeli wykonawca polega na zasobach innych
podmiotów,
3) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w
ofercie informacje jako tajemnica przedsiębiorstwa,
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z
innych dokumentów złożonych w niniejszym postępowaniu. Treść pełnomocnictwa musi
jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest
upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej
notarialnie.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę bądź osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym bądź
ewidencyjnym wykonawcy, do oferty dołączyć należy stosowne pełnomocnictwo w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
7.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020r. poz. 1282) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia – inne niż oświadczenia, o których mowa w
Sekcji VII ust. 6B SIWZ, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia,
sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a
cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona w sposób
uniemożliwiający jej przypadkowe zdekompletowanie, oraz zawierała spis treści.
Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego w następujący sposób:
OFERTA W POSTĘPOWANIU NA ZADANIE
„Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach na terenie
Gminy Włoszczowa w 2021 roku"
nr postępowania FIP.271.1.15.2020.AS7
NIE OTWIERAĆ PRZEZ TERMINEM:
[11.01.2021r. , godz. 10.30.]
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2020r., poz. 1913), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie
mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów
oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu

zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie
odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA”
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty
ofert wycofywanych nie będą otwierane.
XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w sposób wskazany w Sekcji
XIII ust. 14 SIWZ w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Włoszczowa ul.
Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (I piętro pok. Nr 17), nie później niż do dnia
[11.01.2021r., godz10.00.]
2. Otwarcie jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po upływie
terminu składania ofert, o godz. 10.30 w sali nr 55.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Ceny jednostkowe muszą być podane dla poszczególnych frakcji za tonę kruszywa oraz
za rozplantowanie 1 tony kruszywa i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku.
2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.
3. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. W takim przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi,
których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
4. Cenę razem należy podawać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku liczbowo i słownie (podanie ceny w innych walutach lub w inny sposób
spowoduje odrzucenie oferty).
5. Cenę jednostkową traktować należy jako stałą niezmienną i ostateczną przy wykonaniu
wszystkich elementów zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów mających
wpływ na jej wysokość.
6. Do porównania ofert na etapie oceny Zamawiający wykorzysta cenę razem za całość
zamówienia w przewidzianych ilościach.
7. Cena razem musi być podana jako: cena brutto tj. zawierająca należny podatek VAT
od towarów i usług.

XV. BADANIE OFERT
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 87 ust.1 ustawy Pzp może
żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający zgodnie z art. 90 ustawy Pzp, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie
wyjaśnień lub złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty,
− niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla całości przedmiotu
zamówienia. Komisja Przetargowa kierować się będzie następującymi kryteriami:
− cena oferty – znaczenie 60 pkt.
− czas reakcji na realizację jednostkowego zamówienia – znaczenie 40 pkt.
2. Ocena ofert będzie dokonywana w następujący sposób:
Oferta z ceną najniższą, dla całości zamówienia, otrzymuje 60 pkt. Każda inna oferta
otrzymuje ilość punktów wynikającą z poniższego wzoru:
C = ( Cn : Cx ) x 60
gdzie :
C – wartość punktowa ceny oferty,
Cn – cena najniższa oferty,
Cx – cena (razem) badanej oferty.
Kryterium: czas reakcji
Wykonawca zobowiązany będzie wskazać w złożonej ofercie czas reakcji w jakim przystąpi
do wykonania dostawy od chwili otrzymania jednostkowego zamówienia.
Wykonawca w ofercie Zamawiający ogranicza czas reakcji do trzech możliwości:
− do 24 godzin – 40 pkt.,
− do 48 godzin – 20 pkt.,
− do 72 godziny – 0 pkt.
3. Ostateczna ocena ofert w poszczególnych częściach wynikać będzie z poniższego wzoru:
P=C+R
gdzie:
P – wartość punktowa oferty,
C – wartość punktowa ceny oferty,
R – wartość punktowa czasu reakcji,
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyskała najwyższą wartość
punktową dla przedmiotu zamówienia.
Jeżeli wybór oferty nie może być dokonany z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans kryterium cena i kryterium czas reakcji wykonania Zamawiający
dokona wyboru oferty z najniższa ceną.
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ
W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych
do wykonania dla każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania współpracy (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy do czasu
wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych we wzorze umowy - załączniku nr 7
do SIWZ.
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIX. WZÓR UMOWY
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny
sposób.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust, 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
złożono tylko jedną ofertę.
4. Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaże datę i miejsce podpisania umowy.
XX. PODWYKONAWCY
1. Zamawiający na podstawie art. 36 a ust 2 ustawy Pzp nie zastrzega obowiązku osobistego
wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców – wzór Wykazu podwykonawców, stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Pozostałe wymagania w zakresie podwykonawstwa określono we wzorze umowy –
Załącznik nr 7 do SIWZ.
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. W toku postępowania wykonawcy przysługuje odwołanie, w zakresie określonym w art.
180 ust. 2 ustawy Pzp, oraz skarga do sądu.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
XXII. INNE INFORMACJE
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na
zwiększeniu bieżących dostaw, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem danych osobowych zgromadzonych w postępowaniu przetargowym i
zapytaniu ofertowym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest Gmina Włoszczowa
reprezentowana przez Burmistrza Włoszczowy (adres: ul. Partyzantów 14, 29-100
Włoszczowa);
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Sylwester Cieśla, tel.: 41 300 55 99,
email: iod@czi24.pl;
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa
kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach na terenie Gminy Włoszczowa w 2021
roku” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
1

2

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

XXIII. ZAŁĄCZNIKI
Formularz oferty.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu pozostałych warunków udziału w postępowaniu.
Wykaz podwykonawców.
Oświadczenie wykonawcy o braku lub przynależności do grupy kapitałowej.
Wzór zobowiązania.
Wzór umowy.

ZATWIERDZIŁ:
/-/Włodzimierz Rak

Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa

WYKONAWCA:
......................................................................................................................................................
adres: ul.................................... kod ………. miasto ……………………….. kraj ……………
nr telefonu.....................................nr faksu..............................adres e-mail…………………….
WYKONAWCA
1*...................................................................................................................................................
adres: ul. ................................... kod ……… miasto ……………………….. kraj ……………
nr telefonu..................................... nr faksu..........................adres e-mail……………………….
WYKONAWCA
2*...................................................................................................................................................
adres: ul. .................................. kod ……….. miasto ……………………… kraj ……………
nr

telefonu.....................................

nr

faksu...............................adres

e-

mail…………………….
korespondencję należy kierować na adres:
WYKONAWCA:
.......................................................................................................................................................
adres: ul. ................................... kod ……….. miasto ……………………… kraj ……………
nr telefonu.................................. nr faksu................................adres e-mail…………………….
Wykonawca jest małym □, średnim □, dużym □ przedsiębiorcą3
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:

3

zaznaczyć właściwe

„Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach na terenie
Gminy Włoszczowa w 2021 roku”
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:.................................................
zł brutto słownie: (…………………………………………………………………zł).
Wycena wartości przedmiotu zamówienia została sporządzona na podstawie następujących
cen jednostkowych, szacunkowych ilości dostawy oraz rozplantowania kruszyw na drogach
Gminy Włoszczowa.
Lp.

Frakcja

1

2

Szacunkowa
ilość ton
3

1

tłuczeń - frakcja 31,5-63 mm

300

2

kliniec - frakcja 4-31,5 mm

300

3

mieszanka - frakcja 0-63 mm

1 000

4

mieszanka - frakcja 0-31,5
mm

2 500

Razem

X

Cena jednostkowa
dostawy zł/tonę
brutto

Cena jednostkowa
rozplantowania
zł/tonę brutto

4

5

X

X

Wartość wg. wzoru:
kol.3 x kol.4 + kol.3 x kol.5

6

2. Oferuję realizację usługi od momentu powiadomienia w czasie:
− do 24 godzin**,
− do 48 godzin**,
− do 72 godziny**.
Oświadczam, iż:
1. Przedmiot zamówienia wykonam w terminie zadeklarowanym w ofercie i na warunkach
określonych w SIWZ.
2. Akceptuję warunki SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.
3. Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
4. Oświadczam, że akceptuję projekt umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej
oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w SIWZ w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Wadium w kwocie ……………. PLN (słownie: …………….. 00/100) zostało wniesione w
formie .......................................
6. Oświadczam, że oferta nie zawiera** / zawiera** informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:.................................................
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO4 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu
pn. ”Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach na terenie Gminy
Włoszczowa w 2021 roku.”
8. Jednocześnie informujemy, że:
− wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego **:
− wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług ……, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub
usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………… zł netto **.
9.
Oferta została złożona na ............. zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych
od nr ............. do nr .............
Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część:
1.

...............................................................................

2.

...............................................................................

3.

...............................................................................

4.

...............................................................................

** niepotrzebne skreślić
*wypełnić w przypadku podmiotów występujących wspólnie
(miejscowość)

(data)

_____________________________________
podpisy osób/osoby wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1).
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy

………………………………
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
……………………………………………………………………………………..
reprezentowany przez:
……………………………………………..………………………...............……
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania pn.:
„Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach na terenie
Gminy Włoszczowa w 2021 roku”
oświadczam, co następuje:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1222 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

(miejscowość)

(data)
_____________________________________
podpisy osób/osoby wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp
oraz

opis

stanu

faktycznego)

odnośnie

wskazanej

powyżej

przesłanki:

……………………………………………………………………
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy

Pzp

następujące

podjąłem

środki

naprawcze

………………………………………………………………........................

(miejscowość)

(data)

_____________________________________
podpisy osób/osoby wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,
tj.:.............................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do podmiotu, na którego zasoby się powołuję
podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać
mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz opis stanu faktycznego) odnośnie wskazanej
powyżej przesłanki: ……………………………………………………………………
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy

Pzp

ww.

podmiot

podjął

następujące

środki

naprawcze

………………………………………………………………........................
(miejscowość)

(data)
_____________________________________
podpisy osób/osoby wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
(miejscowość)

(data)
____________________________________
podpisy osób/osoby wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

………………………………
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
…………………………………………………………………………..
reprezentowany przez:
……………………………………………..……………………….……
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pn:
„Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach na terenie
Gminy Włoszczowa w 2021 roku”
oświadczam, co następuje:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Sekcji V ust.1 SIWZ.
(miejscowość)

(data)
_____________________________________
podpisy osób/osoby wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Sekcji V ust. 1 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
1) …………………………………………………………………………………………
w

następującym

zakresie:

……………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………
……..(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
2) ……………………………………………………………………………………………………
….w następującym zakresie: ………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………
……..(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
3) ……………………………………………………………………………………………………
…. w następującym zakresie………………………………………..…
………………………………………………………………………………..(wskazać podmiot
i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

......................................., dnia .....................
(Miejscowość)
(data)
............................................................................................
Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy5

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
(miejscowość)

(data)
_____________________________________
podpisy osób/osoby wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

5

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

Załącznik nr 4 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
i z żądaniem Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
„Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach na terenie
Gminy Włoszczowa w 2021 roku”
oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
……………………………………………………………………………………………
Firmy podwykonawców

Lp.

Nazwa firmy

1.
2.
3.
…..
1. Podwykonawcy/Podwykonawcom zostanie powierzona następująca wartość …………
lub procentowa część ………. zamówienia
Uwaga: oświadczenie jest składane wraz z ofertą, w przypadku, gdy powyższe informacje
dotyczą wykonawcy, który wykona samodzielnie przedmiot zamówienia, wykonawca nie
składa powyższego oświadczenia.
(miejscowość)

(data)
_____________________________________
podpisy osób/osoby wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach na terenie
Gminy Włoszczowa w 2021 roku”
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) po zapoznaniu się z informacją zamieszczoną na stronie
www.wloszczowa.eobip.pl.
1. **oświadczam. że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz.
1076 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi
wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia
zamówienia:
………………………………………………………………………………
Przedstawiam w załączeniu następujące dowody…………………………………………. że
powiązania z wykonawcą (nazwa adres)……………………………………………... nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
(miejscowość)

(data)

_____________________________________
Podpis
** niepotrzebne skreślić

2. ** oświadczam. że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020r. poz. 1076 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia
zamówienia:

(miejscowość)

(data)

_____________________________________
podpis/y osób/osoby wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

** niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 22a USTAWY PZP
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA6 pn.:
„Dostawa kruszyw wraz z rozplantowaniem ich na drogach na terenie
Gminy Włoszczowa w 2021 roku”
Ja: ………………………..
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby)

Działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………
(nazwa podmiotu)
Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu)
do dyspozycji wykonawcy :
………………………………………………………………………………………………
(nazwa wykonawcy)
na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą:
„Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach na terenie
Gminy Włoszczowa w 2021 roku”
Oświadczam, iż:
1) udostępniam wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………
2) sposób wykorzystania przez wykonawcę udostępnionych zasobów przy wykonywaniu
zamówienia będzie następujący: ………………………………………………………………
3) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………
W związku z tym, że oddaję do dyspozycji wykonawcy zasoby, dotyczące wyksztalcenia,
kwalifikacji i doświadczenia oświadczam, że zrealizuję usługi, których wskazane zdolności
dotyczą* (wykreślić , jeżeli nie dotyczy takich zasobów).
(miejscowość)

(data)
_____________________________________
podpisy osób/osoby wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

6

Uwaga: dokument składany na wezwanie Zamawiającego

Załącznik nr 7 do SIWZ
wzór
UMOWA NR CRU……..2021
zawarta w dniu ………… roku we Włoszczowie pomiędzy:
Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, NIP: 609-000-22-17, REGON:
291009923 reprezentowaną przez:
Grzegorza Dziubka – Burmistrza Gminy Włoszczowa,
przy kontrasygnacie Dariusza Górskiego – Skarbnika
zwaną dalej: „Zamawiającym”
a
Firmą …………………………………………………….…………..ul .…………………..,
…………………, NIP ………………….., REGON ………………..,
reprezentowaną przez:
- ……………………………………………………………………………………..
zwaną dalej „ Wykonawcą „
W wyniku wyboru przez ZAMAWIAJĄCEGO oferty WYKONAWCY w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą
z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843
ze zm.) zawiera się umowę o następującej treści:
§1
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące frakcje i ilości kruszyw:
1) tłuczeń - frakcja 31,5-63 mm spełniający wymogi PN-EN 13242:2004 o następujących
właściwościach fizyko – mechanicznych w ilości szacunkowej około 300 t:
- odporność na rozdrabnianie określona wskaźnikiem Los Angeles mniejszym bądź
równym 30, LA ≤ LA30
− odporność na ścieranie określona współczynnikiem mikro – Devala mniejszym bądź
równym 30, MDE ≤ MDE30
2) kliniec - frakcja 4-31,5 mm spełniający wymogi PN-EN 13242:2004 o następujących
właściwościach fizyko – mechanicznych w ilości szacunkowej około 300 t:
− odporność na rozdrabnianie określona wskaźnikiem Los Angeles mniejszym bądź
równym 30, LA ≤ LA30
− odporność na ścieranie określona współczynnikiem mikro – Devala mniejszym bądź
równym 30, MDE ≤ MDE30
3) mieszanka - frakcja 0-63 mm spełniająca wymogi PN-EN 13242:2004 o następujących
właściwościach fizyko – mechanicznych w ilości szacunkowej około 1 000 t:
− odporność na rozdrabnianie określona wskaźnikiem Los Angeles mniejszym bądź
równym 30, LA ≤ LA30
− odporność na ścieranie określona współczynnikiem mikro – Devala mniejszym bądź
równym 30, MDE ≤ MDE30
4) mieszanka - frakcja 0-31,5 mm spełniająca wymogi PN-EN 13242:2004 o następujących
właściwościach fizyko – mechanicznych w ilości szacunkowej około 2500 t:
− odporność na rozdrabnianie określona wskaźnikiem Los Angeles mniejszym bądź
równym 30, LA ≤ LA30
− odporność na ścieranie określona współczynnikiem mikro – Devala mniejszym bądź
równym 30, MDE ≤ MDE30

2. Wskazane w ust.1 ilości kruszyw mogą ulec zmianie odpowiednio do rzeczywistych
potrzeb Zamawiającego.
3. Jakość dostarczonego kruszywa winna być potwierdzona deklaracją właściwości
użytkowych lub certyfikatem jakości. Dokument potwierdzający jakość dostarczonego
kruszywa Wykonawca okaże na każde wezwanie Zamawiającego oraz do każdej
wystawionej faktury.
4. W ramach umowy Wykonawca zapewnia transport kruszywa w miejsce wskazane przez
Zamawiającego wraz z wyładunkiem oraz rozplantowaniem i wyrównaniem w ilości
100% dostarczonego kruszywa, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
5. Integralną część umowy stanowi SIWZ z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw w okresie od dnia zawarcia umowy do
dnia 31.12.2021r.
2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie na podstawie jednostkowych zamówień
Zamawiającego.
3. Jednostkowe zamówienie na dostawę kruszywa będzie określać:
1) zamówioną ilość i rodzaj kruszywa,
2) miejsce dostawy,
3) miejsce rozplantowania i wyrównania lub zrzutu,
4) osobę do kontaktu.
4. Jednostkowych zamówień Zamawiający dokonuje pocztą elektroniczną. Potwierdzeniem
zlecenia usługi stanowić będzie wydruk z poczty e - mail z adresu m.matysiak@gminawloszczowa.pl.
5. Wykonawca wskazuje jako stały adres do przyjmowania przez zleceń - adres
e - mail …….……… i zapewnia ciągłą dostępność od poniedziałku do piątku każdego
tygodnia w godzinach od 8.00 do 16.00.
6. Wykonawca realizuje dostawę, wykonuje transport, dokonuje zrzutu kruszywa
i rozplantowania zgodnie z jednostkowym zamówieniem.
7. Wykonawca przystępuje do realizacji jednostkowych zamówień nie później niż ……..
godzin od chwili udzielenia jednostkowego zamówienia. O przystąpieniu
do realizacji jednostkowego zamówienia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego
telefonicznie nie później niż w chwili przystąpienia do rozplantowania lub zrzutu.
Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia robót rozplantowania w terminie nie
dłuższym niż 48 godzin od przystąpienia do ich wykonywania.
8. W przypadku braku możliwości wjazdu na drogę samochodami z naczepami o dużym
tonażu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów samochodami
skrzyniowymi samowyładowczymi. W zależności od charakterystyki i stanu technicznego
dróg Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym musi stosować odpowiednie środki
transportu, które nie będą powodować zniszczenia nawierzchni dróg.
9. Na żądanie Zamawiającego przed przystąpieniem do robót rozplantowania i wyrównania/
zrzutu Wykonawca jest zobowiązany okazać przedstawicielowi Zamawiającego dokument
potwierdzający:
a) jakość dostarczonego kruszywa,
b) ilość i rodzaj dostarczonego kruszywa.
10. W razie nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 9 przez Wykonawcę
Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania dostawy do czasu zważenia dostawy
i ustalenia jakości kruszywa.
11. Wyładunek kruszywa na miejscu rozplantowania lub zrzutu będzie się odbywać
w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (sołtysa danej miejscowości

lub pracownika Urzędu Gminy Włoszczowa). Potwierdzeniem realizacji dostawy będzie
karta dostawy której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
12. Wykonawca jako odpowiedzialny za ilość i jakość dostarczanych kruszyw i prowadzi na
swój koszt kontrolę ilościowo - jakościową. Wykonawca gromadzi dowody wydania
kruszywa z kopalni lub innych dostawców oraz dokumenty badań jakościowych,
certyfikatów.
13. Zamawiający może niezależnie od obowiązków Wykonawcy wskazanych w ust. 12
zażądać wykonania badań dodatkowych przez Wykonawcę na jego koszt lub wykonać je
we własnym zakresie.
§3
Wykonawca w celu należytego wykonania umowy jest zobowiązany do:
− wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami,
− zapewnienia właściwej organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania
prowadzonych robót rozplantowania / zrzutu,
− odpowiedniego oznakowania terenu robót,
− nie naruszanie własności i innych praw osób trzecich;
− przestrzegania przepisów BHP, o ruchu drogowym oraz prawa budowlanego;
− dostarczanie na każde żądanie Zamawiającego dowodów wydania kruszywa
z kopalni lub innych podmiotów, atestów lub badań laboratoryjnych,
− utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie
prac, w okresie trwania robót, do czasu odbioru robót.
Uwaga !!!
Zobowiązuje się Wykonawcę do ochrony istniejących znaków geodezyjnych.
Uszkodzenie istniejących znaków geodezyjnych spowoduje konieczność geodezyjnego
odtworzenia znaków na koszt Wykonawcy.
§4
1. Odbiorowi podlegają dostawy i roboty rozplantowania w ramach jednostkowych
zamówień na podstawie comiesięcznych protokołów odbioru.
2. Protokół odbioru sporządza się na koniec każdego miesiąca kalendarzowego na piśmie
z udziałem przedstawicieli stron.
3. Protokół odbioru zawiera:
1) wskazanie daty (godziny) zgłoszenia jednostkowego zamówienia,
2) datę i godzinę przystąpienia do realizacji dostawy i robót rozplantowania,
3) ilość dostarczonego i rozplantowanego kruszywa na podstawie dowodu WZ
z kopalni surowca lub wyników ważenia kruszywa,
4) miejsca rozplantowania,
5) ocenę jakości wykonanych robót,
6) dokumentów potwierdzających jakość kruszywa,
7) karty dostaw.
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad Zamawiający zakreśli Wykonawcy
termin do ich usunięcia jednak nie dłuższy niż 4 dni.
5. Jeżeli, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca wad nie usunie
Zamawiający według swego wyboru:
1) zakreśli kolejny dodatkowy termin usunięcia wad i naliczy kary umowne
za nieterminowe ich usunięcie zgodnie z postanowieniami umowy.
2) odstąpi od tej części umowy, naliczy kary umowne z tytułu odstąpienia od części
umowy z winy Wykonawcy.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

1.
2.

3.

4.

5.

§5
WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ROZLICZEŃ
Rozliczenie zrealizowanych dostaw oraz robót rozplantowania następować będzie
na postawie zbiorczego protokołu odbioru za miesiąc, w którym były realizowane
zamówienia jednostkowe.
Wynagrodzenie jest płatne za faktyczne ilości dostaw kruszywa i robót rozplantowania.
Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie ustalone na podstawie danych
z protokołu odbioru i cen jednostkowych brutto kruszywa wraz z rozplantowaniem wg.
danych kolumny nr 6 oferty Wykonawcy, w tym:
− tłuczeń - frakcja 31,5-63 mm - ………………………. zł brutto/t
− kliniec - frakcja 4-31,5 mm
- ….……………………zł brutto/t
− mieszanka - frakcja 0-31,5 mm - ……………………… zł brutto/t
− mieszanka - frakcja 0-63 mm - …..……………………zł brutto/t
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu faktury. Podstawą do sporządzenia faktury jest
protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy.
Cena jednostkowa dostawy kruszyw wraz z rozplantowaniem z oferty Wykonawcy jest
niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia na podstawie prawidłowo sporządzonej
i przedłożonej przez Wykonawcę faktury w terminie ……. dni od dnia jej złożenia
z zastrzeżeniem ust. 7.
W przypadku gdy Wykonawca posługuje się podwykonawcą Zamawiający jest
uprawniony do wstrzymania się od zapłaty do czasu, przedłożenia dowodu zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują odsetki
za nieterminowa wypłatę.
§6
PODWYKONAWCY
Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie o posługiwaniu się
podwykonawcami przy realizacji umowy.
Zawiadomienie o którym mowa w ust. 1 zawiera:
1) wskazanie firmy podwykonawcy,
2) zakres powierzonych podwykonawcy robót,
3) sposób rozliczeń z podwykonawcą.
W przypadku gdy Wykonawca będzie posługiwał się podwykonawcami jest on
zobowiązany do dokonania rozliczeń z podwykonawcą przed wystawieniem faktury na
Zamawiającego. Dowód zapłaty podwykonawcy wykonawca ma obowiązek przedłożyć
wraz z fakturą wystawioną na Zamawiającego, pod rygorem uznania jej za bezskuteczną.
Na zgodny wniosek Wykonawcy i podwykonawcy złożony na piśmie, Zamawiający może
dokonać płatności bezpośrednio podwykonawcy na podstawie złożonej przez niego
faktury. Obowiązki dotyczące sposobu sporządzenia faktury strony określą
w odrębnym porozumieniu.
Dokonana przez Zamawiającego bezpośrednia zapłaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy pomniejsza saldo rozliczeń miedzy Zamawiającym z Wykonawcą.

§7
GWARANCJA
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ilość i jakość dostarczonych kruszyw i wykonanych
robót rozplantowania i wyrównania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za
działanie własne także za działania podwykonawców.
2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru
poszczególnych dostaw jednostkowych.

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad
w terminie nie dłuższymi niż 4 dni robocze od dnia ich zgłoszenia. Zgłoszeń dokonuje się
w formie wiadomości przekazanej pocztą elektroniczną na adres ……. Potwierdzeniem
zgłoszenia wad jest wydruk z poczty elektronicznej.
4. Niezależnie od gwarancji Zamawiający jest uprawniony do realizowania uprawnienia z
tytułu rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
§8
KARY UMOWNE
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji zamówienia jednostkowego w wysokości
1 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę jednostkową dostawę za każdą
godzinę opóźnienia;
2) za nie usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie wskazanym przez
Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę
dostawę,
3) za odstąpienie przez Zamawiającego od części umowy w związku z nieusunięciem
wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia
należnego Wykonawcy,
4) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom w wysokości 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy
za zakres robót wykonywanych przez podwykonawców,
5) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
6) za brak możliwości udzielenia przez Zamawiającego jednostkowego zamówienia na
adres wskazany w umowie w kwocie 100 zł za każdy przypadek,
7) za brak powiadomienia Zamawiającego o przystąpieniu do wykonania zrzutu lub
rozplantowania w kwocie 200 złotych za każdy przypadek.
2. Kary umowne będą potrącane z faktur wystawionych przez Wykonawcę.
3. Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego kary umowne, jeśli kary nie
pokrywają wysokości szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku dwukrotnego nie przystąpienia
przez Wykonawcę do realizacja zamówienia jednostkowego w umówionym czasie
reakcji określonym w § 2 ust. 7 umowy.
2. Zamawiający, pod rygorem nieważności w formie pisemnej złoży oświadczenie
o odstąpieniu Wykonawcy w ciągu czternastu dni od dnia, w którym nastąpiła przyczyna
uzasadniająca odstąpienie.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy lub ją rozwiązać także w przypadkach
przewidzianych przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu
cywilnego. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§10
ZMIANY UMOWY
Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy jedynie w przypadkach wskazanych
w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną
rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
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o

frakcji

………….……...

do

miejscowości

………………………..w dniu …….…..2021r. o godz. ……….. w ilości ………..t zgodnie
ze zleceniem z dnia……. godz. ….. na podstawie dokumentu dostawy Nr……z dnia ………
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