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Znak: Or. 341-11/07 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiot zamówienia 

 

„Zakup i dostawa kruszywa drogowego do gminy Gnojno  

w 2007 roku” 

 

Podstawa prawna: Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. Nr 164, poz.1163 z późn. zmian.) 

 

I. Zamawiający. 

Gmina Gnojno 

Gnojno Nr 145, 28 – 114 Gnojno 

woj. świętokrzyskie 

Kontakt: 

tel. (041) 353 – 20 - 38 

fax (041) 353  - 20  -38 

www.bip.gminy.com.pl/gnojno/ 

 

II. Tryb udzielenia  zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej 

poniżej 211 000 euro  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa kruszywa drogowego łamanego do gminy 

Gnojno w następujących ilościach i asortymentach: 

1. mieszanka kruszyw (niesort) – 0 - 31,5 mm – 900 ton 

2. mieszanka kruszyw (niesort) – 0 - 63 mm   –  500  ton 
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wraz z załadunkiem i wyrównaniem na drogi gminne położone na terenie gminy Gnojno. 

Kruszywo to będzie wykorzystywane na remonty istniejących nawierzchni tłuczniowych oraz 

na wykonywanie podbudowy dróg, które w początkowym okresie będą spełniały rolę 

nawierzchni.  

Kruszywo powinno być dostarczone odpowiednim środkiem transportu i wyrównane na drogi 

wskazane przez Zamawiającego.  

Podana wielkość kruszywa drogowego łamanego jest ilością przewidywaną i może ulec 

zmianie.  

W przypadku zmniejszenia w/w ilości Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek 

roszczeń w  stosunku do Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego uzgadniania z Wykonawcą 

kolejności dróg do remontu z 6 godzinnym wyprzedzeniem.  

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV);  

 14.21.22.00-2 - kruszywo 

 60.10.00.00-9 – usługi transportu lądowego 

 

 IV. Termin wykonania zamówienia. 

  

Wymagany termin realizacji zamówienia – sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego w okresie 

2007 r.  

Realizacja przedmiotu zamówienia winna rozpocząć się od daty podpisania umowy  

a zakończyć 31.12.2007r. 

 

V.     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy którzy: 

 

1. Nie podlegają wykluczeniu z mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2007r. -   

Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. Nr 164,  poz. 1163 z późn. zm.) 

2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, tzn: 

- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy     

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
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-  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

3. Materiały kamienne – oferowane do przetargu winny spełniać wymagania Polskich Norm  

w zakresie drogownictwa. 

4. Posiadają lub mają zapewniony dostęp przez (dzierżawę, wynajem, leasing lub inny 

sposób) sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

 

W oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w 

SIWZ z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki 

wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie 

wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ocena spełnienia tych warunków zerojedynkowa. 

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie winni złożyć w formie określonej w niniejszej 

SIWZ następujące dokumenty: 

 

1. Formularz oferty wg załącznika nr 1 

 

 Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków: 

 

A.  oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 2 

B.  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). 

C. świadectwo jakości kruszywa dla poszczególnych frakcji zgodne z wymaganiami Polskich 

Norm w zakresie drogownictwa. 

D. oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu własnej kopalni bądź dostarczeniu umowy  

z kopalnią – w brzmieniu wynikającym z oświadczenia wg. załącznik nr 3  
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E. wykaz sprzętu niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia jakimi dysponuje       

wykonawca – załącznik nr 4 

F. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że wykonawca 

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) 

G.  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS,  potwierdzające że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie 

że wykonawca 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), 

Wyżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo 

poświadczonej kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być 

opatrzone klauzurą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisane (wraz  

z pieczęciami imiennymi oraz pieczęcią firmową) przez osobę/osoby uprawnione do 

podpisania oferty.  

                     

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami: 

 

Wszelkie porozumiewanie się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, oraz przekazywanie 

oświadczeń i dokumentów wymaga formy pisemnej. Wykonawca może zwrócić się na piśmie 

do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż  

6 dni przed upływem terminu do składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaże treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez 

ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieszczona będzie 

również na stronie internetowej Zamawiającego.  

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego 

– Urząd Gminy  w Gnojnie, Gnojno nr 145, 28 – 114 Gnojno, w godz. 8
00 

– 15
00
. 

Specyfikacja zostanie przesłana również wykonawcom, którzy prześlą do Zamawiającego 

stosowną prośbę listem bądź faksem. SIWZ jest bezpłatna. 

SIWZ wraz z załącznikami można pobrać również nieodpłatnie ze strony internetowej Urzędu 

Gminy w Gnojnie: http://www.bip.gminy.com.pl/gnojno/ 
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VIII. Wymagania dotyczące wadium:  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą: 

 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu 

związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 

dni. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 3, nie powoduje utraty wadium. 

5. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania oferta jest dopuszczalna tylko 

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to 

możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

 

1. Oferta powinna zawierać dane zawarte we wzorze oferty, ( załącznik Nr 1). Ofertę należy 

napisać w języku polskim, z podaniem ceny netto i brutto łącznie z podatkiem VAT (w 

PLN)  

2. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. VI Specyfikacji. 

3.Oferta, jak i wszelkie oświadczenia (załączniki) sporządzane bezpośrednio przez samego 

wykonawcę winny być podpisane przez przedstawiciela/li/ wykonawcy ujawnionego we 

właściwym rejestrze lub w ewidencji działalności gospodarczej pod rygorem odrzucenia 

oferty. Dokumenty które są składane jako kopie, powinny być potwierdzone za zgodność  

z oryginałem  przez wykonawcę pod rygorem odrzucenia oferty.  

4.  Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.  

5.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach: 

   zewnętrznej zaadresowanej:  

Urząd Gminy Gnojno, Gnojno 145, 28-114 Gnojno, woj. świętokrzyskie; opatrzonej napisem: 

Na wykonanie zadania pn. „Zakup i dostawa kruszywa drogowego do gminy Gnojno  

w 2007 roku” 
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  wewnętrznej, opisanej jw., a ponadto opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 11 sekretariat Urząd Gminy 

Gnojno, Gnojno 145, 28 – 114 Gnojno do dnia 19 października 2007 r. roku do godz. 10.30 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 18 (sala 

konferencyjna) w dniu 19 października 2007 r. roku o godz. 11.00  

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

Cena oferty powinna zostać obliczona indywidualnie przez Wykonawcę. 

W cenę należy wliczyć wszelkie koszty konieczne do realizacji zamówienia. 

 

 

XIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert: 

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena –  waga  100%. 

Sposób oceny ofert:  Oferty oceniane będą punktowo. Punkty będą przyznawane według 

następujących  zasad: 

 

Wartość punktowaoferty
najniższa cena w postępowaniu

cena badanej oferty brutto
x 100 pkt.  

Spośród ofert spełniających kryteria zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza która, uzyska najwyższą ilość 

punktów (o najniższej cenie).  

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy:  

 

Po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze oferty, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 

dni zgłosić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy. W zawiadomieniu 

wysłanym do Wykonawcy którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin  

i miejsce zawarcia umowy. 
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XV.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

XVI.     Istotne dla stron postanowienia umowy: 

 

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy – załącznik nr 5 do 

niniejszej Specyfikacji. 

 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki 

odwoławcze w postaci protestów. Protest można wnieść do Zamawiającego jedynie w formie 

pisemnej. Protest przekazany faksem jest nieważny. 

Szczegółowe uregulowania zawarte są w dziale VI rozdział 2 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

XVIII. Opis części zamówienia jeżeli, Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych: 

 

Zamawiający nie  dopuszcza składana ofert częściowych 

 

XIX. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze 

umowę ramową. 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy pzp.   

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

XXI.  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych. 
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XXII. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

 

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone  

        rozliczenia  między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich (PLN). 

 

XXIV. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XXV.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych  oraz Kodeks Cywilny. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 

2. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2 

3. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3 

4. Wykaz sprzętu  –  załącznik nr 4 

   4.   Wzór umowy –  załącznik nr 5 

 

 

Gnojno 09.10.2007 r.                                                                      Zatwierdzam 

          Wójt Gminy Gnojno 

          Zbigniew Janik 


