SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy : Or. SO 271. 4. 2012

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
usługę transportową o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych
na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759
z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą p. z. p.”

Na zadanie pn: „Transport kruszywa z kopalni Miedzianka SA Piekoszów
z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie gminy Cielądz w ilości
1700 ton”.
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiającym jest GMINA CIELĄDZ
Siedziba: Urząd Gminy w Cielądzu
96-214 Cielądz
Fax 0-46-8152352 tel. 0-46 8152429
e-mail: ugcieladz@o2.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na usługę transportową o wartości szacunkowej poniżej
progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych. Podstawa prawna udzielenia zamówienia
publicznego to art. 10 ust. 1oraz art. 39- 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 ze zmianami).
2. Podstawą prawną opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
są:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami),
2)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz
form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 Nr 226,
poz.1817),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r.
w sprawie średniego kursu złotego do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r Nr 282 poz. 1650)
4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r.
w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest
uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U z 2011r Nr 282 poz. 1649).
5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami )
6) Kodeks Cywilny Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami)
2. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych
3. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
3.1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w celu prawidłowego
przygotowania oferty.
3.2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i przedłożeniem swojej oferty przetargowej. Zamawiający w żadnym wypadku
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nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych
kosztów, niezależnie od przebiegu, czy wyniku procedury przetargowej.
3. 3. W przypadkach nie wyszczególnionych w niniejszej Instrukcji,
wykonawców obowiązują przepisy ustawy p. z. p.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest transport kruszywa z kopalni Miedzianka
SA Piekoszów
w ilości 1.700 ton, z przeznaczeniem na remont dróg
gminnych leżących w obrębie administracyjnym Gminy Cielądz.
2. Zamówienie obejmuje transport kruszywa na realizowane zadania drogowe
we wsiach: Gułki, Niemgłowy, Łaszczyn, Zuski, Wisówka, Stolniki,
Brzozówka , Mroczkowice, Gortatowice, Wylezinek oraz na innych drogach
gminnych wskazanych przez Zamawiającego.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 6000000008 usługi transportowe
5. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie
przewiduje możliwości udzielenia zamówienia
uzupełniającego , o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy p.z.p.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani
wariantowych.
6.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie winno być zrealizowane w okresie od podpisania umowy do dnia
20 sierpnia 2012 r.
7. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiający
dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę
wykonania części zamówienia podwykonawcom.
2. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu
ofertowym, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom.
3.Wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca, w przypadku
zatrudnienia podwykonawców, przed podpisaniem umowy przedłoży
Zamawiającemu umowę ze wskazanym podwykonawcą w terminie 7 dni od
dnia zawiadomienia o wyborze oferty.
4. Zamawiający może zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego wnieść sprzeciw
lub zastrzeżenia do umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą.
Nie wniesienie sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy w terminie 14 dni od daty
jej poręczenia Zamawiającemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej
zawarcie.
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8. EWENTUALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W UMOWIE
W STOSUNKU DO OFERTY.

1.Zamawiający zgodnie z art.144 ust.1 ustawy p.z.p. przewiduje możliwość
dokonywania zmian w treści zawartej umowy, w stosunku do treści złożonej
przez Wykonawcę oferty w zakresie zmiany terminu zakończenia usługi
w przypadku:
a) działania siły wyższej np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością
w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi
lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach
b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania
nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
2.Wykonawca powyższe okoliczności zobowiązany jest
zgłosić
Zamawiającemu na piśmie i uzyskać ich zatwierdzenie.
3. Strony w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1, ustalą
nowy termin z uwzględnieniem przerwy w realizacji usługi. Nowy termin
zostanie wprowadzony aneksem do umowy.
4. Dopuszcza się dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia umownego
jedynie w przypadku wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki zawarte w art.22 ustawy p. z. p. oraz nie dotyczy ich żadna z sytuacji
opisanych w art. 24 powyższej ustawy.
2. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Prowadzą zarejestrowaną działalność
gospodarczą uprawniającą do
wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia.
4. Posiadają koncesję, zezwolenia lub licencji potrzebnej do wykonania
przedmiotu zamówienia,
5. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
6. Wykonawca, który zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia
publicznego wykaże, że zrealizował minimum 3 usługi, tożsame z rodzajem
objętym niniejszym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy- to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu, że roboty zostały wykonane
tzw. referencje.
7. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
4

8. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej dającej gwarancję
właściwego wykonania zamówienia.
9. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Na okoliczność spełniania warunków określonych w punktach 1- 9
Wykonawca składa stosowne oświadczenie.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą
spełnia - nie spełnia
Kryteria kwalifikacyjne dla Wykonawców, przystępujących do przetargu.
Wykonawca winien być firmą (lub osobą fizyczną) zarejestrowaną,
zdolną do wykonania określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia usług, co winien potwierdzić wypisem z rejestru przedsiębiorców
lub innym właściwym dokumentem załączonym do oferty (zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

10.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMNTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potwierdzenie
spełnienia wymaganych przez Zamawiającego
warunków udziału, wykonawca zobowiązany jest
złożyć
do oferty
następujące informacje, dokumenty i oświadczenia :
DOKUMENTY WYMAGANE

1) formularz oferty - sporządzony zgodnie z formularzem załączonym
do SIWZ (zał. nr 1),
2) oświadczenie (zał. nr 2),
3) oświadczenie ,że Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22
ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p. (załącznik nr 3),
4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
- posiadają koncesję, zezwolenie lub licencję potrzebne do wykonania
zamówienia.
5) Wykaz wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat (2009,2010,2011)
z referencjami – min 3 przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym
okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługą
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty
i miejsca wykonywani wraz załączeniem dokumentów potwierdzających,
że roboty te zostały wykonane należycie (zgodnie z załącznikiem Nr 4
– wzór )
6) zaparafowany projekt umowy nr 5.
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2. Forma składania dokumentów
Dokumenty mają być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający zażąda
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej poprawności. Zamawiający wezwie
także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1
ustawy p.z.p.
11. NFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ O SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, nie później niż na dwa dni przed
upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić
wniosek bez rozpatrzenia.
3. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane
wszystkie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.cieladz.bipst.pl.
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ, a wprowadzone w ten sposób modyfikacje,
uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym terminów, przekazane zostaną
wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone
zostaną na stronie internetowej www.cieladz.bipst.pl.
7. Wszystkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany
terminów jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się
integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące
przy składaniu ofert.
8. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, przedłużając jednocześnie termin składania
ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli spełnione
zostaną przesłanki określone w art.12a ust.1 lub 2 ustawy p.z.p.
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Niezwłocznie Zamawiający zamieści zamieszczone w BZP- ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej www.cieladz.bipst.pl oraz na
tablicy ogłoszeń.
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i do
udostępnienia wszelkich dokumentów są:
MARIAN KRAWCZYK,
MARIA CIESIELSKA i PIOTR LIBERA
Urząd Gminy w Cielądzu
tel: 0-46 8152429 od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 – 16,00
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia
w którym upływa termin składania ofert.
2.W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
3.Wykonawca
może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie,
zawiadamiając o tym Zamawiającego.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.
2.Oferta musi być podpisana
przez osoby uprawnione do składania
cywilnoprawnych oświadczeń woli, ze skutkiem zaciągania zobowiązań
w imieniu wykonawcy.
3.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. zgodnie w wymaganiami
określonymi w niniejszej SIWZ.
4.Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.
Kserokopie muszą zawierać adnotację „za zgodność z oryginałem” i muszą
być opatrzone podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej do
reprezentowania firmy na zewnątrz oraz datą.
5.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
1. Do oferty wykonawca powinien dołączyć wszystkie dokumenty
i oświadczenia wymagane w niniejszej SIWZ .
2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim,
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3.
4.
5.
6.

pismem czytelnym
Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
Wszystkie strony oferty oraz załączniki muszą być ponumerowane
i podpisane przez osobę podpisującą ofertę oraz zszyte w sposób trwały.
Poprawki w ofercie mogą być naniesione w sposób czytelny i opatrzone
podpisem osoby podpisującej ofertę.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić ofertę w zapieczętowanej
kopercie opatrzonej adresem Wykonawcy.

Koperta powinna być oznaczona :
OFERTA NA zadanie:

Transport kruszywa z kopalni Miedzianka SA Piekoszów
z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie gminy Cielądz
w ilości 1700 ton
Nie otwierać przed 11 czerwca 2012 przed godz.9,30
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za wynikłe zdarzenia.
15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat pokój nr 9
do dnia 11 czerwca 2012 do godz. 9:00.
1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności Wykonawców
obecnych, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego pokój nr 20, dnia
11 czerwca 2012r o godz. 9:30.
2.Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną
zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
3.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy Firm oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zadania
i okresu gwarancji.
5.Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia
ofert.
6.Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego
ofertę wybrano odrębnym pismem.
16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca wypełni Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem do SIWZ
bez wprowadzenia zmian pod rygorem odrzucenia oferty.
2.Ceny jednostkowe określone przez oferenta zostaną ustalone na okres
ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich
zapisów warunków umowy.
3. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
4. Cena oferty winna obejmować cenę jednostkową .
5. Walutą przetargu jest PLN. Płatność będzie dokonywana w PLN.
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6. Całą korespondencję dotyczącą płatności wraz z fakturami należy wysyłać
w języku polskim.

7. W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia zaleca się
Wykonawcy, aby dokonał
oględzin w celu oszacowania na własną
odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą
okazać się niezbędne do przygotowania oferty.
17. OPIS KRYTERIUÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAL
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Ocenie podlegać będzie wartość brutto (cena) dla całego zadania.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej wartości
brutto(cenie).
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
A) Cena ofertowa (do zapłacenia ) 100%
1% odpowiada 1 punktowi
Cena brutto oferty najtańszej
A= ----------------------------------- x waga ceny (100%)
Cena brutto oferty badanej
2.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta :
- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i uzyska maksymalną liczbę punktów w ocenie.
3. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferenta pisemnych
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie
oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny wg zasad art.87 ustawy p.z.p.
niezwłocznie zawiadamiając wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści
informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej
i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Cielądzu.
18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.
19. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana
umowa, której wzór stanowi załącznik do SIWZ.
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2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie zostało przekazane w sposób określony w art. 27 ust.2 –
faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni
jeżeli zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane pisemnie.
3. O miejscu i terminie
podpisania umowy Zamawiający powiadomi
Wykonawcę.
20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom , których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego, określonych w ustawie
zasad
zamówień, przysługują środki ochrony prawnej –dział VI ustawy p.z.p.
21. DODATKOWE POSTANOWIENIA:

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3) Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
4) Zamawiający nie przewiduje rozliczania zadania w walutach obcych.
5)Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6)Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w
Postępowaniu.
Załączniki :
Zał. Nr 1 - formularz oferty
Zał. Nr 2 - oświadczenie
Zał. Nr 3 - oświadczenie
Zał. Nr 4 -wykaz usług (wzór)
Zał. Nr 5 – wzór umowy
SPECYFIKACJĘ ISTOSTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Data: 31 maja 2012 r.

ZATWIERDZAM :
WÓJT GMINY CIELĄDZ
PAWEŁ KRÓLAK
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Załącznik Nr 1
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
……………………………
(Pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:
„Transport kruszywa z kopalni Miedzianka SA Piekoszów z przeznaczeniem
na remont dróg gminnych na terenie gminy Cielądz w ilości 1700 ton”.
1) Oferujemy w pełnym rzeczowym zakresie objętym specyfikacją istotnych
warunków zamówienia wynagrodzenie jednostkowe :
cena netto : za 1 tonę ……………………………………
.zł
słownie: ……………………………………………………………
podatek VAT ……………………………………………………….
Cena brutto za 1 tonę ………………………………………….zł
Słownie: ………………………………………………………….
Ogółem : 1700 ton x cena jednostkowa netto ………………=…………
słownie: …………………………………………………………………...
+ VAT…………. = brutto ………………………………………………
słownie:…………………………………………………………………….
2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty oraz dokonaliśmy wizji lokalnej
w terenie.
3) Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni
licząc od terminu złożenia ofert.
4) Roboty objęte niniejszym zamówieniem zamierzamy wykonać sami.
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej…………………..
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5) Zamówienie wykonamy w terminie do dnia 20 sierpnia 2012 r.
6)
Oświadczamy, że firma nasza spełnia warunki określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie
wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
7) Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
wzór umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.

Załączniki do oferty
………………………………....
…………………………………
…………………………………
Data: ……………………………

Podpisano :

Upełnomocniony przedstawiciel
z pieczątką imienną i firmową
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Załącznik Nr 2
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
………………………………….
……………………………..….
( Nazwa Wykonawcy)

……………………………
(Data: )

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w przetargu
zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
ustawy –Prawo Zamówień Publicznych

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn:
„Transport kruszywa z kopalni Miedzianka SA Piekoszów z przeznaczeniem
na remont dróg gminnych na terenie gminy Cielądz w ilości 1700 ton”.

Reprezentując firmę
……………………………………………………………………
(nazwa firmy)
o ś w i a d c z m , że spełniam warunki udziału w postępowaniu.

…………………………
(podpis upełnomocnionego
Przedstawiciela Wykonawcy
wraz z pieczątką)
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Załącznik Nr 3
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

Oświadczenie
złożone zgodnie z art. 22 ust.1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r - Prawo Zamówień Publicznych
Przystępując do postępowania o zamówienie na zadanie pn: „Transport
kruszywa z kopalni Miedzianka SA Piekoszów z przeznaczeniem na remont
dróg gminnych na terenie gminy Cielądz w ilości 1700 ton”.
reprezentując Firmę …………………………………………………
(nazwa firmy)
Jako stanowisko służbowe ………………………………………….
W imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam ,
że spełniamy następujące warunki:
1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności
lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania,
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
5. Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej mnie / nas
z uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.

(podpis upełnomocnionego Przedstawiciela Wykonawcy
wraz z pieczątką)
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(wzór)
Załącznik Nr 4
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

Nazwa wykonawcy……………………..
Adres wykonawcy ……………………..
Miejscowość……………………………

Data: ………………..

WYKAZ WYKONYWANYCH usług
W OKRESIE 3lat (wzór )

Wykaz robót wykonywanych w okresie trzech lat (jeżeli okres prowadzenia
jest krótszy w tym okresie) wymagany jest
w celu potwierdzenia,
że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (lata 2009, 2010,
2011).
Lp.

Nazwa i adres
Inwestora

Wartość

Przedmiotopis
wykonywanej
roboty

Data
wykonania

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające , że w/w usługi zostały
wykonane należycie (referencje min. 3 )
……………………………
(podpis
upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
wraz z pieczątką)
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Załącznik Nr 5
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
……………………..
Nazwa Wykonawcy
……………………..
Adres Wykonawcy
Nr telefonu ……….

UMOWA Or. SO 272. . 2012
zawarta w dniu ………………….. 2012 r. w Cielądzu pomiędzy:
Gminą Cielądz reprezentowaną przez
Wójta Gminy Cielądz - Pana Pawła Królaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Wiesławy Libery,
zwaną w dalszej części Zamawiającym
a Firmą
…………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
„Transport kruszywa z kopalni Miedzianka SA Piekoszów z przeznaczeniem
na remont dróg gminnych na terenie gminy Cielądz w ilości 1700 ton”.
§ 2.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług zgodnie ze SIWZ
§ 3.
Ustala się następujące terminy realizacji robót :
1) Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy
2) Termin zakończenia przedmiotu umowy - 20 sierpnia 2012 r.
§ 4.
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Zamawiający przedłoży Wykonawcy w dniu podpisywania umowy wykaz
dróg realizowanych ze środków funduszu sołeckiego oraz dróg gminnych.
§ 5.
Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1
niniejszej umowy zgodnie z wybraną w trybie przetargu ofertą, jest
wynagrodzenie jednostkowe kwocie:
netto:
zł za tonę słownie : brutto: zł za tonę słownie:
zł
w tym: VAT zł słownie:
Ogółem : 1700 ton x cena jednostkowa netto ………………=…………
słownie: netto …………………………………………………………….
+ VAT…………. = brutto ………………………………………………
słownie brutto :……………………………………………………………
§ 6.
1. Należność będzie regulowana na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze.
2. Podstawą rozliczenia za wykonanie pojedynczych dostaw będzie akceptacja
dokumentu potwierdzającego wielkość dostawy przez pracownika Urzędu
Gminy. Natomiast potwierdzeniem wykonania usługi, przywozu kruszywa
do poszczególnych sołectw (wsi), będzie stosowny protokół odbioru.
§ 7.
Wykonawca ubezpieczy usługę i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności
cywilnej.
§ 8.
Wykonawca nie wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
§ 9.
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary
umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu
w wysokości równowartości 5% zamówienia.
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 2.000,00 zł
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę,
za każdy dzień zwłoki z tytułu niedostarczenia we wskazanym terminie
przez Zamawiającego kruszywa w wysokości 100 zł.
§ 10.
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Zamawiający ustanawia osobę odpowiedzialną za nadzór nad transportem
kruszywa w osobie : Marian Krawczyk

§ 11.
Wykonawca bez zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie nie może
dokonywać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na
inne podmioty.
§ 12.
W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§ 13.
Ewentualne spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy podlegają
rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 15.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy
i 2 dla Zamawiającego.
Podpisy :

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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