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§ 1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
 

1.   Nazwa:              Gmina Pysznica 
             Adres:               37– 403 Pysznica ul. Wolności 322  

                            woj.  podkarpackie, kraj: Polska 
NIP:                  865-23-97-341 
REGON:           830409117   
Adres internetowy: www.pysznica.bip.gmina.pl 

              Numer telefonu:   +48 158410004,  +48 158410198 
 Numer faksu:        +48 158410017   
 

2.  Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 45/2004 Wójta Gminy Pysznica z dnia 30 lipca 2004 roku                 
w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Gminy pracowników Zamawiającego obowiązuje 
pięciodniowy tydzień pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. 

 

 3.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejszy dokument 
oznaczone jest znakiem: RI.I.271.1.2016. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się 
na podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 

 

 4.  Publikacja ogłoszenia o zamówieniu: 
       Numer ogłoszenia: 56130 -2016 
       Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 14.03.2016  
 
 
 

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia: 

    Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1          
w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                       
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 jednolity tekst), zwanej dalej ustawą lub Pzp. 

 
 
 

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1.  Przedmiotem zamówienia jest: 

      

Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach  
stanowiących własność gminy Pysznica w 2016 roku. 

 

2.   Lokalizacja dostawy wraz z usługą: Gmina Pysznica.  
 

3.   Określenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
            14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa. 

 

4.   Zakres bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących własność  
      gminy Pysznica w 2016 roku obejmuje: 

             1)  dostawę wraz z usługą wbudowania następujących materiałów drogowych:  
   a) grys frakcja 12-16 mm - ilość około 100 ton,  
   b) mieszanka sortowana frakcja 0-32 mm - ilość około 2800 ton, 

           c) tłuczeń frakcja 20-63 mm - ilość około 200 ton,  
           d) żużel stalowniczy 0-16 mm - ilość około 100 ton, 
      2)  usługę następującym sprzętem drogowym: 
           a) walec stalowy w ilości około 150 godzin, 
           b) ładowarka Ł-34 w ilości około 20 godzin, 
           c) równiarka w ilości około 50 godzin. 

 

5. Szacunkowe wielkości zamówienia jakie należy przyjąć do wyliczenia cen jednostkowych  
określone są powyżej w siwz - § 3.4/1) i 2). Zamawiający informuję, że wartość zamówienia 
może być zwiększona lub zmniejszona do 20 procent dla każdej pozycji wymienionej w siwz - 
§ 3.4/1) i 2). Rzeczywista wielkość zamówienia jest uzależniona od możliwości budżetowych 
Zamawiającego oraz jej potrzeb.  
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     Przedmiot dostawy musi spełniać normy techniczne i jakościowe z zachowaniem Polskich 
Norm przenoszących normy europejskie lub w przypadku ich braku tylko Polskie Normy. 

 

6.  Warunki ogólne i techniczne wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. 
 

7. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza 209 000 euro, czyli jest mniejsza 
od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

 
 

§ 4. Termin wykonania zamówienia: 
 
Termin wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy, a zakończenie do dnia                   
15 grudnia 2016 roku.  
 
 
 

§ 5.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania                   
        tych warunków:  
 
 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                                      

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 
 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie.          

 
 

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia – 
 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie dostaw,                
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw             
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,                
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków           
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie, zgodnych z przedmiotem zamówienia, o wartości brutto co 
najmniej 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 
że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które 
ma dostarczyć Wykonawca zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. 
 

W przypadku Wykonawców rozliczających się w innej walucie niż PLN (polski złoty), 
przeliczenia walut należy dokonać według tabeli kursów średnich opublikowanych przez 
Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a jeżeli w tym 
dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych. 
 

 

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - 
 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie 
następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi 
dostępnymi Wykonawcy w celu realizacji zamówienia oraz przedstawi informację                 
o podstawie dysponowania tymi zasobami tj.: samochód samowyładowczy – 1 szt., walec 
stalowy - 1 szt., ładowarka Ł-34 - 1 szt., równiarka - 1 szt. 

 
 

1.4.  dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie stwierdzające, że 
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia w zakresie prowadzenia ciężarowych pojazdów mechanicznych oraz walca 
stalowego, ładowarki Ł-34 i równiarki. 
 



 

  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr RI.I.271.1.2016 

 

5

1.5. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej - 
 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie środków 
finansowych lub zdolności kredytowej wyrażających się kwotą co najmniej 30 000,00 PLN 
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 

 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów                  
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać 
dokumentów dotyczących w szczególności: 
− zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
− sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 
− charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
− zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 

3.    Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby 
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp.  

 

4.   Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je                
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

5.  Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego 
warunku.     

 

6. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają w/w warunki udziału                          
w postępowaniu, oraz wykażą, iż brak jest podstaw do wykluczenia ich z postępowania                        
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

7.   Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                        
i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zmianami), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że 
istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy 
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówieniu. 

         

8.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania 
przez kilku Wykonawców, działających w trybie art. 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
warunki udziału formalne, tj. warunek posiadania uprawnienia do występowania w obrocie 
prawnym i warunek, aby nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych muszą być 
spełnione oddzielnie przez każdego z tych Wykonawców, natomiast określone powyżej przez 
Zamawiającego warunki udziału merytoryczne, tj. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 
dysponowanie potencjałem technicznym, dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia oraz znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
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zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania mogą być spełnione łącznie przez 
wszystkich tych Wykonawców. 

 

9.  Aby wziąć udział w postępowaniu konieczne jest przedstawienie wszystkich dokumentów, 
wymienionych w SIWZ, potwierdzających spełnienie w/w warunków formalnych oraz 
merytorycznych (podmiotowych). 

 

10. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu, zostanie przeprowadzona na 
podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, określonych w § 6 SIWZ  
zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”.  

 
 
 
 

§ 6.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu               
         potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
 
 
 
 

1. Od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest, w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków, złożenie niżej wymienionych dokumentów. Dokumenty te mogą być składane 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę –                      
z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form,              
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231). 
 

2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy należy przedłożyć: 
2.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 

ust. 1 ustawy, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 
2.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz                 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ);  

2.3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy 
dostaw w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ); 
oświadczenie stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia w zakresie prowadzenia ciężarowych 
pojazdów mechanicznych oraz walca stalowego, ładowarki Ł-34 i równiarki (wzór stanowi 
załącznik nr 12 do SIWZ); 

2.4. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

2.5. wykaz podwykonawców na których zasoby powołuje się Wykonawca – załącznik nr 6 (jeżeli 
dotyczy);  

2.6. zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 10 (jeżeli dotyczy).  

 

3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
należy przedłożyć: 
3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

SIWZ, (w przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną we własnym imieniu); 

3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
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Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert; 

3.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega                     
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

3.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

3.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

3.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

 

4. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, 
należy przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze 
zmianami) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 
 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1. do 3.7. oraz 4 są składane przez 
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Dotyczy to również 
wspólników w spółce cywilnej. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie. 
 

6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące 
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w 
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed 
notariuszem. 
 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 3.2. do 3.4. i 3.6. składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 
odpowiednio, że: 

7.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż               
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

7.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

7.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 3.5. i 3.7. składa zaświadczenie właściwego 
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organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy – wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 

9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7 i 8, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Terminy określone w pkt. 7.1.-7.3. i pkt. 8. stosuje się odpowiednio. 
 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę. 

 

11. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
wiedzy i doświadczenia (§ 5 pkt 1.2 SIWZ), Wykonawca przystępujący do postępowania 
zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 
należycie.  

       11.1. Dowodami, o których mowa powyżej i w § 6 pkt 2.2, są:  
               a)  poświadczenie;  
               b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze  
                   Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w § 6 pkt 11.1lit. a.  
       11.2. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 6  pkt. 11.1 lit. a., może  

przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw.  
       11.3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane                           

w wykazie, o którym mowa w § 6 pkt 2.2, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma 
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 11.1. 

 

12.  Termin składania dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków:  
12.1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty 

potwierdzające spełnianie tych warunków Wykonawca składa wraz z ofertą.  
12.2. Termin składania poszczególnych dokumentów odpowiada terminowi składania ofert.  
 

 
 

 § 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami: 
 
 
1. Tryb przekazywania oświadczeń i dokumentów:  

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie lub faksem – nr faksu Zamawiającego: +48 158410017.  
Forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu nie dotyczy: oferty, pełnomocnictw 
oraz dokumentów, o których mowa w § 6 i 10 pkt 1.11-1.12 SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo przesyłania wszelkich zawiadomień, wezwań i informacji drogą elektroniczną.  
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.  

3.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień  niezwłocznie, jednak nie później niż: 
1)  na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 
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2) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – pod warunkiem, że wniosek               
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w § 7.3.2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

5.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w § 7.3.1) do § 7.3.2). 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić 
treść SIWZ. Dokonana zmiana specyfikacji zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie udostępniona na stronie internetowej 
Zamawiającego i będzie wiążąca.  

 

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:  
 

7.1.  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach proceduralnych (formalno-
prawnych) jest Józef Błażejowicz  –  fax: +48 158410017. 

 

7.2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych                           
z przedmiotem zamówienia:                                                                                                                                                  
•   Aleksander Jabłoński  –  fax: +48 158410017. 
•   Ryszard Szado             –  fax: +48 158410017. 

 

8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej udostępniana jest bezpłatnie, 
podobnie jak wersja elektroniczna, która opublikowana jest na stronie:  

     www.pysznica.bip.gmina.pl 
 

 
 
 

§ 8.   Wymagania dotyczące wadium: 
 

         W tym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
 

§ 9.  Termin związania ofertą:  
 

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, 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.  

 
  

§ 10.  Opis sposobu przygotowywania ofert:  
 

1.  Wymogi formalne:  
 

1.1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny                     
i przejrzysty.  

       Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.  
1.2. Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) drukach: FORMULARZ  OFERTOWY, 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i FORMULARZ  CENOWY - załącznik nr 2 do 
SIWZ lub na kserokopiach sporządzonych z tych formularzy.  

1.3. Formularz oferty należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu 
bez pozostawienia śladu np.: komputerowo, długopisem, cienkopisem, piórem lub za 
pomocą maszyny do pisania.  
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1.4. Wszelkie poprawki w ofercie winny być dokonywane poprzez skreślenie omyłki oraz 
postawienie obok korekty parafki osoby lub osób podpisujących ofertę. Nie dopuszcza się 
możliwości dokonywania poprawek omyłek w tekście oferty przy użyciu korektora lub 
odrębnymi pismami dołączonymi do oferty. W celu wyeliminowania ewentualnych 
wątpliwości co do treści oferty oraz zapewnienia jej czytelności i przejrzystości wskazane 
jest, by w przypadku wystąpienia omyłki, formularz oferty ponownie skopiować                       
i wypełnić tak, aby nie było w nim jakichkolwiek poprawek, zmian, korekt itp.  

1.5. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek zmian 
merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty.  

1.6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez 
Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne 
lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) – spowoduje odrzucenie oferty/ ofert 
złożonych przez tego Wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
składają jedną wspólną ofertę.  

1.7. Oferta musi być podpisana (wskazane, by była również opieczętowana) przez osobę(y) 
uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu wykonawcy np. przez opatrzenie 
oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio: 
a) osobę(y), która(e) zgodnie z odpowiednimi przepisami jest(są) uprawniona(e) do 
składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy; 

        b) pełnomocnika lub pełnomocników wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) 
osoba(y), o której(ych) mowa w pkt. 1.7a;  
c) pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się               
o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

1.8. W przypadku podpisania oferty lub dokumentów do niej załączonych przez osobę(y) 
upełnomocnioną(e), należy pod rygorem odrzucenia oferty dołączyć do niej odpowiednie 
pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza lub przez mocodawcę. Postanowienie SIWZ,   
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio do pełnomocnictwa               
z prawem substytucji oraz do dokumentów, o których mowa w podpunkcie następnym.  

1.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani 
są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. W związku z tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się                      
o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do niej odpowiedni dokument 
potwierdzający ustanowienie lub ustanawiający pełnomocnika.  

        Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej może wynikać z umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców, jeżeli Wykonawcy takową umowę – w formie oryginału lub 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza – załączą do swojej 
oferty.  

1.10. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami SIWZ.  

1.11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom – w tym celu Wykonawca, który powierzy 
podwykonawcom wykonanie części zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty 
wypełniony formularz stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.  

       Nie załączenie wypełnionego formularza oznaczać będzie, że Wykonawca całość 
zamówienia wykona sam – bez udziału podwykonawców.  

1.12. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej. Wzór wyżej wspomnianego dokumentu stanowi załącznik 
nr 5 do SIWZ. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

2.  Na kompletną ofertę składają się (obligatoryjnie):  
2.1.  oferta sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ;  
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2.2.  dokumenty, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2 SIWZ – sporządzone i złożone zgodnie                  
        z wymogami SIWZ; 
2.3. dokument, o którym mowa w § 10 pkt 1.9 (zdanie drugie) SIWZ – dotyczy 

Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;  
2.4.  pełnomocnictwo – o ile dotyczy;  
2.5.  lista albo informacja, o której mowa w § 10 pkt 1.12 SIWZ (patrz: załącznik nr 6 do  
        SIWZ) – sporządzona i złożona zgodnie z wymogami SIWZ.  

 
 

§ 11.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  
 

1.  Miejsce oraz termin składania ofert:  
       

1.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Urzędzie Gminy w Pysznicy, kod 
pocztowy 37-403, ul. Wolności 322, I piętro pok. nr 24 (sekretariat ) : osobiście albo za 
pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej:  

                                                      „Oferta dotyczy zamówienia pn.: 
                           Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących własność  
                              gminy Pysznica w 2016 roku. 
                               -  znak sprawy: RI.I.271.1.2016 
                               -  nie otwierać do dnia 21.03.2016 roku, godz. 10:15”. 

 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.  
 

1.3. Termin składania ofert upływa dnia:  21 marca 2016 roku godz. 10:00.  
        Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę 

opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.  
 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie 
Zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu.                                                                            
Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.  

 

2.  Miejsce oraz termin otwarcia ofert:  
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  21 marca 2016 roku o godz. 10:15, w Urzędzie Gminy                     
w Pysznicy, kod pocztowy 37-403, ul. Wolności 322, pok. nr 6 (sala konferencyjna - parter). 
 

3.  W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, 
Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 

 
 
 

§ 12.    Opis sposobu obliczenia ceny:  
 
 

1. Do obliczenia ceny ofertowej stanowiącej podstawę wyboru oferty niezbędne jest 
wypełnienie „Formularza cenowego” – załącznik nr 2 do SIWZ.  
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić ten formularz oraz dokonać obliczeń matematycznych 
zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Suma kwot za wykonanie poszczególnych dostaw             
i usług będzie stanowić cenę, którą należy wskazać w formularzu ofertowym.  

2. Cena sumaryczna, nie stanowi podstawy wynagrodzenia tej kwoty w całości dla 
Wykonawcy, a jedynie niezbędne jest do wskazania oferty najkorzystniejszej. 

3. Rozliczanie między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie cen 
jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym, biorąc pod uwagę rzeczywiste wykonanie 
danej dostawy i usługi.      

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 
    

5. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie w polskich złotych, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.  
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6. W cenie oferty należy uwzględnić całkowity koszt wykonania dostawy i prac na drogach 
gminnych stanowiących przedmiot zamówienia w tym: koszt transportu, zakupu                                     
i rozplantowania materiału, użycie sprzętu i inne pochodne tj. ewentualne wszelkie koszty 
związane i niezbędne do wykonania zamówienia m.in. prace przygotowawcze, przygotowanie 
zaplecza, koszt organizacji ruchu, koszty utrzymania placu dostaw i prac drogowych /naprawy, 
woda, energia elektryczna, telefon komórkowy/, ubezpieczenia na czas prowadzenia prac, zysk 
i inne. 
 

7. Ceny jednostkowe podane w ofercie przez Wykonawcę pozostają niezmienne przez okres 
obowiązywania umowy, nie podlegają waloryzacji przez okres realizacji zamówienia. 
 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 
 

 

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

 
1.  Kryteria wyboru oferty i jego znaczenie:  
 

1.1. Kryteria oceny ofert oparte będą na systemie punktowym.  

1.2. W niniejszym postępowaniu oferty będą oceniane na podstawie następujących 
kryteriów: 

                  A/ Kryterium ceny oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 95%  
                  B/ Kryterium termin płatności – 5 %  
 

L.p. Nazwa 
kryterium 

Opis Waga Wzór 

 
A 

 
Cena 
oferty 
 

 
Cena oferty 
( z podatkiem 
VAT) 
 

 
95% 

 

 An = Comin / Cobad x Kp x Wc  
 

(z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) 

gdzie: 

An – liczba punktów przyznanych ofercie n  
          w kryterium A 
    n – numer oferty 
Comin – najniższa cena brutto oferowana  

Cobad – cena brutto oferty badanej 

Kp – współczynnik proporcjonalności  
           równy 100 

Wc – waga (znaczenie) kryterium ceny  
           równa 95% 

 
B 

 
Termin 
płatności  

 
Termin płatności 
licząc od dnia 
otrzymania 
faktury przez 
Zamawiającego 
 
  
. 

 
5% 

 

Bn = Tobad / Tmax x Kp x Wt  
 
(z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) 
 

gdzie: 
 

Bn – liczba punktów przyznanych ofercie n  
          w kryterium A 
    n – numer oferty 
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 Tmax – oferta z najdłuższym terminem  
              płatności 

Tobad – oferta badana w zakresie terminu       
               płatności 

Kp –  współczynnik proporcjonalności  
           równy 100 

Wt – waga (znaczenie) kryterium  
          termin płatności  równa 5% 
 

Wykonawca winien zaoferować termin 
płatności licząc od dnia otrzymania faktury    
przez Zamawiającego na okres: 
- 7 dni lub, 
- 14 dni lub,  
- 21 dni lub,  
- 30 dni. 

 

 

2.  Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego 
oferta jest zgodna z wymaganiami dokumentów przetargowych, posiada wymagane 
kwalifikacje techniczne, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży 
najkorzystniejszą ofertę, czyli otrzyma najwyższą liczbę punktów przyznanych w oparciu                   
o ustalone kryteria (na podstawie sumy punktów ustalonych dla poszczególnych kryteriów) . 
 

3.  Dodatkowe informacje:  
 

3.1. Jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta przez Wykonawcę niewykluczonego                         
z postępowania, która następnie nie zostanie odrzucona – Zamawiający udzieli 
zamówienia temu Wykonawcy, przyznając jego ofercie maksymalną ilość punktów 
możliwą do uzyskania w danym kryterium (bez przeprowadzania powyższej oceny).  

3.2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.  

 

§ 14.   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,                    
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została wybrana jako najkorzystniejsza 
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w przetargu. 

 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia na zasadach 
określonych w art. 92  Pzp Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację;  

2)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne              
i prawne;  

3)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone                       
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;  
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4)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa                  
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

 

3. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane powyżej w pkt 2. Zamawiający umieści na 
stronie internetowej www.pysznica.bip.gmina.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym                
w swojej siedzibie. 

 

4. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze  w terminach 
określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

 

5.  W przypadku Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego:  
a)   konsorcjum, którego oferta została wybrana, może zostać zobowiązane do przedłożenia 

Zamawiającemu umowy regulującej wspólną działalność jego członków – wybór formy 
zastrzega się dla Zamawiającego;  

b) spółka cywilna, której oferta została wybrana, może zostać zobowiązana do przedłożenia 
Zamawiającemu umowy spółki cywilnej – wybór formy zastrzega się dla 
Zamawiającego.  

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.  

 
 
 

§ 15.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 
            W tym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia należytego     
            wykonania umowy. 

 

§ 16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy                
w sprawie zamówienia publicznego oraz zmiany postanowień w umowie:  

 
 

1.    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy                         
w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w projekcie umowy - załącznik nr 9 do 
SIWZ.  

2.    Zapisy zmian postanowień w umowie:    
 

1/  Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  
     na   podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 
 

2/  Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy. 
1) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 umowy w przypadku 

ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT),  
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży                        
w interesie Zamawiającego, 
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie dostaw i usług                             
w określonym pierwotnie terminie, 

3) zmiana przedstawicieli stron – w przypadku niemożności pełnienia przez nich 
powierzonych funkcji.  

 

3/  Zmiany umowy przewidziane w ust. 2. dopuszczalne są na następujących warunkach: 
1) ad pkt 1) - w zakresie od wejścia w życie zmienionej stawki podatku od towarów 
    i usług (VAT) i w zakresie zmiany tej stawki, 
2) ad pkt 2): 
     - lit. a) – w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 

                             - lit. b) – o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego    
 działania. 
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4/  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie 
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 17.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku         
             postępowania o udzielenie zamówienia:  
 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia  
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów  
ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy (art. 179 – 198g).  

 
 

§ 18.    Informacje ogólne:  
 

1.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
        Zamówienie nie jest podzielone na części – w związku z tym oferta musi obejmować całość 

przedmiotu zamówienia. 
 

2.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 

3.  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa  w art. 
67 ust. 1 pkt 6 ustawy.  

 

4.   Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych.  
 

5.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.       
 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych – rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).  

 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie jest przewidziany wybór 
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a 
do art. 91c ustawy Pzp. Nie przewiduje się zastosowania dialogu technicznego ani 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

8.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 

9.    Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy.  
 

10.  Zamawiający nie przewiduje osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia, o których mowa w art. 36a ust.2 ustawy Pzp.   

        Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.  
        Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 
        Postanowienia w zakresie umów o podwykonawstwo zawarte zostały w § 6 wzoru umowy 

- załącznik nr 9 do SIWZ 
 

11.  Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  
       Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  
 

12. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 
Wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

13.  Zamawiający nie udzieli zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia, o których 
mowa w art. 151a ustawy Pzp.  

 

14.  Sprawy nieuregulowane niniejszą siwz  reguluje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 jednolity tekst) oraz przepisy 
wykonawcze wydane na jej podstawie.  
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§ 19.    Wykaz załączników do SIWZ 
 

1.   Wprowadzenie do SIWZ załączników stanowiących dla Wykonawców wzory formularzy 
ma na celu spowodowanie ujednolicenia otrzymywanych przez Zamawiającego informacji, 
a co za tym idzie możliwości ich porównania.  

 

2.   Postanowienia SIWZ dotyczące warunków sporządzenia oferty stosuje się odpowiednio do 
warunków sporządzenia poszczególnych formularzy. 

 

3.    Integralną część niniejszej dokumentacji stanowią niżej wymienione załączniki:  
 
 

3.  Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  
4.  Załącznik nr 2 Formularz cenowy 
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
5. Załącznik nr 5 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 
6. Załącznik nr 6 Wskazanie podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w zamówieniu 
7. Załącznik nr 7 Wykaz wykonanych dostaw w okresie trzech lat 
8. Załącznik nr 8 Wykaz potencjału technicznego 
9. Załącznik nr 9 Istotne postanowienia umowy - projekt umowy 
10. Załącznik nr 10 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania zasobów Wykonawcy 
11. Załącznik nr 11 Warunki ogólne i techniczne wykonania zamówienia 
12. Załącznik nr 12 Informacja o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówieniu 
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 Załącznik nr 1 do siwz  
 

 
 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

 

                                                                                              Zamawiający:  
Gmina Pysznica  
ul. Wolności 322  
37-403 Pysznica     
 

Dane Wykonawcy 1:  
 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:   ............................................................................................................ 
…...................................................................................................................................................................... 
Zarejestrowany adres Wykonawcy:   .............................................................................................................. 
…...................................................................................................................................................................... 
 
NIP         ......................................................................................................................................................... 
 
REGON .......................................................................................................................................................... 
 
Osoba do kontaktu ......................................................................................................................................... 
 
Telefon  …...................................................................................................................................................... 
 
Nr faksu na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: ................................................................... 
 
e-mail ............................................................................................................................................................. 
 
 

W nawiązaniu do ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 
RI.I.271.1.2016 o nazwie: 
 
 
 
 
 

Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach  
stanowiących własność gminy Pysznica w 2016 roku 

 

1.  Cena: 
 

1.1.  Oferuję / oferujemy realizację niniejszego zamówienia publicznego za:  
 

 

Cena brutto:  ............................................................................ PLN 
                   (słownie......................................................................................................... złotych,   
 
          Oświadczam/y, że cena ofertowa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 
 
              

1.2   Oferuję / oferujemy termin płatności : ………………….. dni. 
            

          Wykonawca winien zaoferować termin płatności licząc od dnia otrzymania faktury przez  
          Zamawiającego na okres: 7 dni lub, 14 dni lub,  21 dni lub, 30 dni. 

 
______________________ 

 W przypadku, gdy ofertę składać będą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – należy wpisać nazwę 
każdego z tych Wykonawców. 
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2.  Oświadczenia: 
 
 

2.1.   Oświadczam/y, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
2.2.  Oświadczam/y, iż zapoznałem się z postanowieniami SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń 

oraz uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania.  
2.3.  Oświadczam/y, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) 

zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na tych warunkach – w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

2.4.   Oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na 
dzień otwarcia ofert.  

2.5.   Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w okresie od podpisania umowy do 15 grudnia 
2016 roku. 

2.6.    Dostawy objęte zamówieniem zamierzam/y wykonać sami.*  
           Następujące części zamówienia zamierzam/y powierzyć podwykonawcom.*  
           -  załącznik nr 6 do SIWZ                
              ....................................................................................................................................  
              .................................................................................................................................... 
2.7.  Oświadczam/y, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach              

o nr .......................  niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  
 

3.   Załączniki:  
 

               Integralną część niniejszej oferty stanowią niżej wymienione załączniki: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

………………………..            
Miejscowość i data                              
                                                 

…………………..………………………………………………………  
[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 2 do siwz  
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 

         [pieczęć firmowa lub nazwa i adres  
     Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 

 
FORMULARZ CENOWY 

           
 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
 
Lp. 

 
Rodzaj dostawy lub usługi 

 
Jednostka 

miary 

 
Zakładana 

ilość  
dostaw lub 

usług 

 
Cena 

jedno- 
stkowa  
netto  

 
Podatek od 

towarów  
i usług 
VAT –  

….... % 

 

Cena 
jedno- 
stkowa  
brutto 

 
Cena łączna – 

brutto  
(iloczyn  

z kolumn 3 i 6) 

 
1. 

 

Dostawa, transport i wbudowa- 
nie grysu o frakcji 12-16 mm  
 

 
tona  

 
 100 

    

 
2. 

 

Dostawa, transport i wbudowa-
nie mieszanki sortowanej 
frakcja 0-32 mm 
 

 
tona  

 
2800 

    

 
3. 

 

Dostawa, transport i wbudowa-
nie tłucznia frakcja 20-63 mm  
 

 
tona 

 
200 

    

 
4. 

 

Dostawa, transport i wbudowa-
nie żużla stalowniczego 0-16 
mm 

 
tona 

 
100 

    

 
5.  

 
Praca walcem stalowym  

 
godzina 

 
150 

 

    

 
6. 

 
Praca ładowarką Ł-34 
 

 
godzina 

 
20 

    

 
6. 

 
Praca równiarką  
 

 
godzina  

 
50 

    

                                                                                                  
 Łączna cena brutto (suma cen z kolumny nr 7)   

 

 

 

1. Łączną cenę brutto (suma cen z kolumny nr 7) należy przepisać do formularza ofertowego. 
2. Cena sumaryczna, nie stanowi podstawy wynagrodzenia tej kwoty w całości dla Wykonawcy, a jedynie 

potrzebna jest do wskazania najkorzystniejszej oferty. 
3. Rozliczanie między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych 

wskazanych w  niniejszym formularzu cenowym, biorąc pod uwagę rzeczywiste wykonanie danej dostawy 
lub usługi.      

 
………………………..            
Miejscowość i data                              

                                                …………………..………………………………………………………  
[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
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Załącznik nr 3 do siwz  

 
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 
 

 

 

[pieczęć firmowa lub nazwa i adres Wykonawcy 
             (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: 

 
 
 

   Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach  
stanowiących własność gminy Pysznica w 2016 roku 

 
 

 
 
    Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.I.271.1.2016                    

o nazwie jak wyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach 
rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, niniejszym – zgodnie                
z wymogami art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 oraz 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 jednolity tekst) – oświadczam, że 
Wykonawca ten spełnia warunki o których mowa w § 5 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (dokumentacji przetargowej dotyczącej postępowania jak wyżej). 

 
 

 

 

 
………………………..            
Miejscowość i data                                               
                                                …………………..………………………………………………………  
 

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 
 

 

 

 [pieczęć firmowa lub nazwa i adres Wykonawcy 
             (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
          

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 
 

 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego o nazwie: 

 
 

Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach  
stanowiących własność gminy Pysznica w 2016 roku 

 

 
 

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że nie podlegam/y wykluczeniu                  
z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 jednolity 
tekst). 

 

 

 
 
………………………..            
Miejscowość i data                                               
                                                …………………..………………………………………………………  
 

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 
 

 

         [pieczęć firmowa lub nazwa i adres  
     Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 
 
 

                                                                                                            INFORMACJA 
 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 

 
 

Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach  
stanowiących własność gminy Pysznica w 2016 roku 

 
 

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, stosownie do art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 jednolity tekst):  
 

1) informuję o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;*  
 

2) w związku z tym, że wykonawca należy do grupy kapitałowej, przedstawiam listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy:* 
 
 

 
Lp. 

 
Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba 
albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu: 

 

  

  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

………………………..            
Miejscowość i data                                       
                                                …………………..………………………………………………………  
 

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 
 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do siwz  
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 
Załącznik do oferty Wykonawcy, który wykonanie części zamówienia powierzy podwykonawcom 

 
 

         [pieczęć firmowa lub nazwa i adres  
     Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 
 
 

WYKAZ PODWYKONAWCÓW NA KTÓRYCH ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 
 I  WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM:* 
 

 
 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 

Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach  
stanowiących własność gminy Pysznica w 2016 roku 

 

oświadczam/y, że moja/nasza firma zamierza powoływać się na zasoby następujących podwykonawców 
i w przypadku udzielenia nam zamówienia przez Zamawiającego, powierzymy podwykonawcom 
wykonanie następujących jego części: 
 
 

 
Lp. 

 

Wskazanie podwykonawców 
 na których zasoby powołuje 

się Wykonawca 
 

 

Wskazanie (opis) części 
zamówienia,  

której wykonanie powierzymy 
podwykonawcom 

 
Uwagi 

    

    

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

………………………..            
Miejscowość i data                                               
                                                …………………..………………………………………………………  
 

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 

 _________________________  
*) wykorzystać niniejszy formularz tyle razy, ile to będzie konieczne  
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Załącznik nr 7 do siwz  

ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 
 

 

         [pieczęć firmowa lub nazwa i adres  
     Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 

Przetarg nieograniczony na: 
 

 
Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach  

stanowiących własność gminy Pysznica w 2016 roku 
 

WYKAZ DOSTAW W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT, ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM 
RODZAJEM I WARTOŚCIĄ DOSTAW STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
 

 
 
Lp. 

 
 
Przedmiot wykonanych dostaw 
 

 
Wartość  
dostaw 
brutto 
(PLN) 

 

 
Termin wykonania dostaw 

 

 
 

Nazwa  
Zamawiających 

 
 

Data 
rozpoczęcia 
dd/mm/rrrr 

Data 
zakończenia 

dd/mm/rrrr 
     

     

     

  
RAZEM  
 

 

 

 
Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające, że dostawy wskazane w niniejszym wykazie zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. 

 
 
……………………..            

      Miejscowość i data                                              
                                                …………………..………………………………………………………  
 

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
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Załącznik nr 8 do siwz  

ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 
 

 
 

         [pieczęć firmowa lub nazwa i adres  
     Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 

 
Przetarg nieograniczony o nazwie: 

 

 

Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach  
stanowiących własność gminy Pysznica w 2016 roku 

 

 
WYKAZ  

narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 

dostępnych Wykonawcy dostaw w celu wykonania zamówienia 

 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Opis (rodzaj, nazwa 

producenta, typ, model, itp.) 
Liczba 

jednostek 
Podstawa 

dysponowania* 

1 
 

 
samochód ciężarowy samowyładowczy – 
co najmniej 1 szt. 

 

 
własne/ 
innych 

podmiotów** 

2 
 

 
 

walec stalowy –  co najmniej 1 szt.  

 własne/ 
innych 

podmiotów** 

3 
 

 
 

Ładowarka Ł-34 –  co najmniej 1 szt.  

 własne/ 
innych 

podmiotów** 

 

4 
 

 
 

równiarka –  co najmniej 1 szt.  

 własne/ 
innych 

podmiotów** 
 
 
 

* W przypadku gdy, Wykonawca przy realizacji zadania będzie korzystał z potencjału technicznego innych 
podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tychże podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
** niepotrzebne skreślić 

 
 
……………………..            

      Miejscowość i data                                              
                                                …………………..………………………………………………………  
 

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
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Załącznik nr 9 do siwz  
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 
Wzór  

Umowa nr RI.I.272.2.___.2016 
 

Zawarta w dniu ..................... 2016 r. roku pomiędzy Gminą Pysznica z siedzibą ul. Wolności 322, 
37-403 Pysznica, NIP: 865-23-97-341,  REGON: 830409117, 
reprezentowaną przez:  
Wójta – Tadeusza Bąka, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bogusławy Sondej, 
zwaną dalej „Zamawiającym”, a:  
………………………….…. z siedzibą w ……………….przy ul. .............................., wpisaną do 
……………………………… pod numerem …………………………………………….. 
prowadzonego przez...............................................................................................,  
NIP ………….........…………, REGON .................................  reprezentowaną przez:  
……………………….……………………….………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą” , o następującej treści:    
 
Niniejsza umowa jest konsekwencją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego nr RI.I.271.1.2016. 

 

                                                                          § 1 
                                                      PRZEDMIOT    UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest:  
 

„Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach 
stanowiących własność gminy Pysznica w 2016 roku“ 

 

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

 

2. Prace związanie z bieżącym utrzymaniem polegają na uzupełnieniu zagłębień, wyrw, ubytków           
w nawierzchniach nietrwałych poprzez wbudowanie dostarczonych materiałów drogowych przez 
Wykonawcę przy zastosowaniu sprzętu i technologii określonych przez Zamawiającego. 

 

                                                                         § 2 
                                                  WARTOŚĆ   ZAMÓWIENIA 
 

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację dostaw i usług będzie równe iloczynowi odpowiedniej 
ceny jednostkowej wynikającej z oferty Wykonawcy i zakresu faktycznie wykonanego 
asortymentu potwierdzonego przez Zamawiającego. 

 

2. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ceny jednostkowe wykonywanych dostaw 
i usług wynoszą: 

 

 1/    1 tona grysu o frakcji 12-16 mm -   
                              cena netto.................... zł , VAT- ….... %, cena brutto - ........................ zł, 
     2/    l  tona mieszanki sortowanej frakcja 0-32 mm  - 

                               cena netto.................... zł , VAT- ….... %, cena brutto -  ........................... zł, 
 3/    l  tona tłucznia frakcja 20-63 mm -  
                               cena netto.................... zł , VAT- ….... %, cena brutto - ........................... zł, 
 4/    l  tona żużla stalowniczego 0-16 mm -  
                               cena netto.................... zł , VAT- ….... %, cena brutto - ........................... zł, 
 5/     l godzina pracy walcem stalowym - cena netto......... zł , VAT- ….... %, cena brutto -  .......... zł, 

  6/    l godzina pracy ładowarką Ł-34   -    cena netto......... zł , VAT- ….... %, cena brutto -  .......... zł 
  7/    l godzina pracy równiarką         -       cena netto......... zł , VAT- ….... %, cena brutto -  .......... zł 
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3. Wartość brutto zrealizowanych dostaw i usług w ramach niniejszej umowy nie może przekroczyć  
kwoty ………………………… PLN.        

 
§ 3 

                                                        TERMIN    REALIZACJI 
 

1. Termin rozpoczęcia dostaw i usług ustala się od dnia podpisania umowy, natomiast zakończenie do 
dnia 15 grudnia 2016 r.  

2. Ustala się termin rozpoczęcia każdego etapu dostaw i usług do trzech dni od zgłoszenia 
konieczności wykonania prac przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy. 

 
                                                                         § 4 
                                           WARUNKI   REALIZACJI  ZAMÓWIENIA 
 
1. Warunki ogólne i techniczne wykonania zamówienia określa załącznik nr 11 do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
2. Realizacja dostaw i usług związanych z bieżącym utrzymaniem następować może etapami. 
3. Zamknięcie ruchu drogowego na terenie dostaw i prac nastąpić może tylko za zgodą 

Zamawiającego po przedłożenia projektu organizacji ruchu.  
4.   Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1/  zapewnienie należytego ładu i porządku, 
2/ przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz właściwego stanu technicznego robót, maszyn              
i urządzeń, 
3/  uporządkowanie terenu po zakończonych pracach, 
4/  naprawienie na swój koszt szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
5/  zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy, w tym również - transportu, sprzętu ochrony osobistej, narzędzi, telefonu itp. 
 

                                                                         § 5 
                                                      ODBIÓR   DOSTAW I USŁUG 
 
1. Odbiór będzie dokonany w ustalonym przez strony terminie, nie później niż w ciągu 7 dni od 

zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę. Z czynności odbioru będą spisywane, w obecności 
przedstawicieli obu Stron, protokoły obmiaru wykonanych dostaw i usług, zawierające wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych 
przy odbiorze. 

2. W przypadku niestawienia się Zamawiającego w wyznaczonym terminie pomimo prawidłowego 
zawiadomienia o odbiorze, protokół sporządza jednostronnie Wykonawca, dokonując wzmianki               
o nieobecności Zamawiającego. Jednostronnie sporządzony protokół stanowi podstawę naliczenia 
należności za wykonane prace  i wystawienia faktury. 

3. W przypadku zaistnienia potrzeby usunięcia wad, Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 
Zamawiającego o ich usunięciu oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 
zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych. 

 
                                                                         § 6 
                                                            WARUNKI   PŁATNOŚCI 
 
1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą następowały po każdym zrealizowanym 

prawidłowo etapie dostaw i usług, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, na 
podstawie faktycznie zrealizowanego zadania.  

2. Faktury częściowe Wykonawca wystawi, nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie 
podpisanego przez Strony częściowego protokołu obmiaru wykonanych dostaw i prac,                             
a w przypadku stwierdzenia wad, po protokolarnym odebraniu ich usunięcia.  
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3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do ………………………………………….. dni od 
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze. 

 
§ 7 

                                                           KARY  UMOWNE 
       
1. W przypadku braku pełnej realizacji przez Wykonawcę dostaw i usług określonych w niniejszej 

umowie, wykonania ich z nienależytą starannością lub ich niewykonanie, Zamawiający ma prawo 
naliczyć kary umowne.  
Powyższe nieprawidłowości i opóźnienia ze strony Wykonawcy zostaną potwierdzone w protokole 
obmiaru wykonanych dostaw i usług będą miały odzwierciedlenie w rozliczeniach. 

2. Zamawiający naliczy Wykonawcy następujące kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy       
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za dostawy i usługę, której 
dotyczy opóźnienie; 
2) za nieosiągnięcie pełnej gotowości do pracy, o której mowa w § 3 ust. 2 - w wysokości 500 zł 
-  za każdy dzień opóźnienia;                              
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).                            
                                       

§ 8 
                                                      ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiający może oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, odstąpić od 

umowy, jeżeli: 
1) wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;  

2) Wykonawca rażąco narusza postanowienia umowy, w szczególności wykonuje dostawy i usługi 
niezgodnie z warunkami zamówienia lub ofertą, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości         
o tych okolicznościach;  

3) Wykonawca nie rozpoczął dostawy i usługi bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie 
kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie trzech dni od 
otrzymania takiego wezwania, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach; 

4) Zgłoszony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach; 

5) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej            
w celu przekształcenia,  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;  

6) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się 
swojego majątku na rzecz wierzycieli, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach; 

7) Wykonawca wprowadził na teren dostaw i usług podwykonawców realizujących część 
zamówienia, którą Wykonawca powinien zrealizować osobiście wskazanych przez 
Zamawiającego, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy,  jeżeli Zamawiający zalega              
z płatnością wymagalnych należności powyżej 30 dni pomimo wezwania przez Wykonawcę 
Zamawiającego do uregulowania płatności z zagrożeniem odstąpienia od umowy, w terminie        
30 dni od wystąpienia tych okoliczności; 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za dostawy i usługi wykonane do dnia odstąpienia. 
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                                                                           § 9 
NADZÓR   NAD   PRACAMI 

  

Osobami wyznaczonymi do koordynacji dostaw i usług będących przedmiotem niniejszej umowy są:  
1. ze strony Zamawiającego:  Szado Ryszard  - tel. 600 990 079, 
2. ze strony Wykonawcy:      ……………………………………….. 
                                                          
                                                                    § 10 

                                            ROZSTRZYGNIĘCIE   SPORÓW 
 

1. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego        
rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy kodeksu 
cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy postępowania cywilnego.   

                                                                    
                                                                           § 11 
                                                             ZMIANA UMOWY 
 

1.  Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na    
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2.    Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy. 
       1) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 pkt 1 umowy w przypadku ustawowej 

zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT),  
       2)  zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 
            a)  gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie  
                 Zamawiającego, 
            b)  działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie dostaw i usług w określonym  
                 pierwotnie terminie, 

3) zmiana przedstawicieli stron – w przypadku niemożności pełnienia przez nich 
powierzonych funkcji.  

3.    Zmiany umowy przewidziane w ust. 2. dopuszczalne są na następujących warunkach: 
1)  ad pkt 1) - w zakresie od wejścia w życie zmienionej stawki podatku od towarów i usług            

(VAT) i w zakresie zmiany tej stawki, 
2)  ad pkt 2): 

      -  lit. a) – w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 
      - lit. b) – o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania. 

4.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie  pisemnego 
aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

  
                                                                           § 12 

ZASADY  OGÓLNE 
 

1. Umowa dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy Pysznica lub osoby przez 
Niego upoważnionej. 

2. Cesja (przelew) wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej może 
nastąpić wyłącznie w oparciu o pisemną zgodę Zamawiającego. 

 
                                                                           § 13 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
 

1. Integralną część umowy stanowią następujące dokumenty:  
a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
b) Oferta złożona w postępowaniu,  

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. Wszystkie egzemplarze mają  taką samą moc prawną. 

             
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 10 do siwz  
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 
 

         [pieczęć firmowa lub nazwa i adres  
     Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 

 
Przetarg nieograniczony o nazwie: 

 
 

Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach  
stanowiących własność gminy Pysznica w 2016 roku 

 

 
ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA ZASOBÓW DO DYSPOZYCJI 

WYKONAWCY NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 

(wypełnić jeżeli dotyczy) 

 
Lp. Pełna nazwa podmiotu oddającego do 

dyspozycji niezbędne zasoby 
Adres podmiotu 

 
Nr telefonu/faksu 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Oświadczam/y, że zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy składającemu ofertę w 
niniejszym postępowaniu, w zakresie:  

1) wiedzy* 
2) doświadczenia* 
3) potencjału technicznego* 
4) osób zdolnych do wykonania zamówienia* 
5) zdolności finansowych* 

 

W ramach korzystania przez Wykonawcę z oddanych do dyspozycji zasobów, oświadczam/y, że nasz 
udział przy realizacji zamówienia będzie polegać na: 

1) udziale w wykonywaniu zamówienia jako podwykonawca* 
2) koordynowaniu dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia* 
3) doradztwie i konsultacjach w sprawach technicznych* 
4) szkoleniu pracowników wykonawcy* 
5) ........................................................................................................* 

 
 
.....................................................              
   (podpis osoby upoważnionej  
    od strony Wykonawcy)                                 ......................................................... 
                         (podpis osoby upoważnionej  
              podmiotu oddającego zasoby) 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 11 do siwz  

 
 
 

  WARUNKI  OGÓLNE  I  TECHNICZNE  WYKONANIA   ZAMÓWIENIA        
 
 

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw drogowych i ich wbudowanie w nawierzchnie 
drogowe w ramach: „Bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach 
stanowiących własność gminy  Pysznica w 2016 roku“. 
W szczególności zadanie polega na uzupełnieniu zagłębień, wyrw, ubytków w nawierzchniach 
nietrwałych poprzez wbudowanie przez Wykonawcę dostarczonych materiałów drogowych.  
 

Przybliżony zakres bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących 
własność  gminy Pysznica w 2016 roku obejmuje: 

             1)  dostawę wraz z usługą wbudowania następujących materiałów drogowych:  
   a) grys frakcja 12-16 mm - ilość około 100 ton,  
   b) mieszanka sortowana frakcja 0-32 mm - ilość około 2800 ton, 

           c) tłuczeń frakcja 20-63 mm - ilość około 200 ton,  
           d) żużel stalowniczy 0-16 mm - ilość około 100 ton, 
      2)  usługę następującym sprzętem drogowym: 
           a) walec stalowy w ilości około 150 godzin, 
           b) ładowarka Ł-34 w ilości około 20 godzin, 
           c) równiarka w ilości około 50 godzin. 

 

2.    Usługa wbudowania materiałów wykonana ma być w technologii wskazanej przez upoważnionego 
pracownika Urzędu Gminy Pysznica, który określi ilość, technologię, lokalizację i zakres prac 
związanych z utrzymaniem nawierzchni. 

 

3.   Zamawiający ustali datę rozpoczęcia realizacji danego etapu w/w dostaw i usług i powiadomi                      
o tym Wykonawcę. Wykonawca nie później niż 3 dni od daty powiadomienia przystąpi do działań 
określonych umową. 

 

4.  Wykonawca zapewni upoważnionemu przedstawicielowi UG Pysznica swobodny dostęp do miejsc, 
gdzie wykonywane są prace objęte zamówieniem i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich 
mógłby wymagać. Przedstawiciel UG Pysznica może zarządzić nadzór i przeprowadzić kontrolę 
wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu realizacji Umowy. W tym celu może 
on domagać się przeprowadzenia takich testów, jakie uzna za konieczne, aby ustalić czy materiały 
i przedmioty są wymaganej jakości i w przewidzianej ilości. Może on żądać zastąpienia lub 
poprawienia, w zależności od sytuacji, pozycji nie spełniających warunków Umowy, nawet po ich 
zainstalowaniu; może również zaproponować obniżkę ceny, która – jeśli będzie przyjęta przez 
Wykonawcę – zrekompensuje wykryte niedostatki. 

 

5.  Wykonawca może domagać się przedłużenia terminu wykonania danego etapu prac, jeżeli ma 
wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe. 

6. Rozliczenie danego odcinka prac związanych z utrzymaniem nawierzchni drogi nastąpi komisyjnie 
po przedłożeniu przez Wykonawcę rozliczenia rzeczowego tj. ilościowego zużycia materiałów 
drogowych i godzinowego użycia sprzętu. Do rozliczenia finansowego zastosuje się ceny 
jednostkowe określone w umowie. Końcowym etapem jest podpisanie protokołu obmiaru w/w prac, 
który będzie częścią dokumentu umożliwiającego wypłatę wynagrodzenia. 

7. Jakikolwiek teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nie będzie używany przez 
Wykonawcę dla celów innych niż realizacja Umowy.  

8. Wykonawca zachowa w dobrym stanie wszelkie zajmowane pasy drogowe oddane mu do 
dyspozycji w celu realizacji zapisów Umowy. 
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9. Wykonawcy nie będzie przysługiwać prawo do uzyskania jakiejkolwiek zapłaty za ulepszenia 
wynikające z dostaw i usług wykonanych z własnej inicjatywy. 

10. Wykonawca zatrudni wystarczającą liczbę pracowników najemnych i robotników, a każdy 
zatrudniony będzie posiadał kwalifikacje niezbędne do zapewnienia należytego postępu prac                 
i zadawalającego wykonania usługi. Wykonawca zastąpi niezwłocznie wszystkie osoby, które 
przedstawiciel UG Pysznica wskazał w piśmie zawierającym uzasadnienie jako osoby utrudniające 
właściwe wykonanie prac. Wykonawca poczyni własne ustalenia w celu zatrudnienia całej ekipy     
i pracowników. Powinien działać on  w zgodzie z zapisami kodeksu pracy stosującymi się do jego 
pracowników. Wykonawca powinien także wywiązywać się ze zobowiązań finansowych wobec 
swoich pracowników, a także zagwarantować im realizację ustawowych uprawnień. 

11. Wykonawca będzie osobiście kierował pracami lub wyznaczy w tym celu swego przedstawiciela, 
który podlegać będzie zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Pysznica. 

12. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo wszystkich dostaw                
i prac nawierzchniowych objętych Umową.  

13. Wykonawca zapewni, że wykonywane prace wbudowania materiałów nie spowodują szkód lub 
zakłóceń w ruchu drogowym, za wyjątkiem sytuacji, gdy pozwoli na to przedstawiciel UG 
Pysznica. 

14. Na polecenie przedstawiciel UG Pysznica Wykonawca wstrzyma wykonywanie prac lub 
jakiejkolwiek ich części na taki czas lub okresy, i w taki sposób, jaki przedstawiciel UG Pysznica 
uzna za konieczny. 

15. Prace, surowce i użyte materiały będą zgodne ze niniejszą specyfikacją. 

16. Wykonawca zapewni, by surowce i materiały zostały dostarczone na miejsce realizacji prac            
w terminie umożliwiającym przedstawicielowi UG Pysznica przeprowadzenie postępowania          
w celu ich akceptacji. Przyjmuje się, że Wykonawca właściwie ocenił trudności, na jakie może 
natrafić w tym względzie, i nie będzie mu wolno w żaden sposób uzasadniać opóźnień                    
w wypełnieniu tych obowiązków. 

17. Jeżeli przedstawiciel UG Pysznica i Wykonawca nie zgadzają się co do wyników testów, 
poinformują się niezwłocznie wzajemnie o własnych opiniach. Mogą żądać powtórzenia tych 
testów w ten sam sposób i w tych samych warunkach lub, jeżeli żąda tego którakolwiek ze stron, 
wykonania ich przez eksperta wybranego za obopólną zgodą. Wyniki powtórnych testów będą 
ostateczne i rozstrzygające. Koszty ponownego testowania obciążą stronę, której stanowisko nie 
znalazło potwierdzenia w rezultatach ponownego testowania. 

18. Surowce i materiały, które nie spełniają określonych wymagań jakościowych będą odrzucone. 
Odrzucone surowce i materiały będą usunięte przez Wykonawcę z miejsca wykonywania prac        
w terminie podanym przez przedstawiciel UG Pysznica, a jeśli to nie nastąpi, będą usunięte przez 
przedstawiciela UG Pysznica na mocy jego uprawnień, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wszelkie 
prace, w których zastosowano odrzucone surowce i materiały będą również odrzucone. 
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Załącznik nr 12 do siwz  

 
 

ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 
 

 
 

 

 
         (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 
 

Przetarg nieograniczony na: 
 

Bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach  
stanowiących własność gminy Pysznica w 2016 roku 

 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB,  
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
 

 
 
Oświadczam/my, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia w zakresie prowadzenia ciężarowych pojazdów mechanicznych oraz 
operatorów sprzętu typu: walec stalowy, ładowarka i równiarka. 

 

 
 
 
 
 
 
……………………                                                             …………………………………………  
Miejscowość i data  

Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych 
                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

 




