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RI.271.6.2011

ZA M A W I A J Ą C Y:
GMINA JELCZ-LASKOWICE
UL. WITOSA 24
55-230 JELCZ-LASKOWICE
_____________________________________________

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Dostawa grysu bazaltowego do remontu dróg gruntowych na terenie gminy Jelcz-Laskowice







										Zatwierdził:

08.03.2012r.							……………………………..                                 





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   







Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

GMINA JELCZ-LASKOWICE
ul. W.Witosa 24 
55-220 Jelcz-Laskowice

Strona www.jelcz-laskowice.umig.gov.pl 
Godziny urzędowania: codziennie od   7.30    do    15.30
                                    w środy      od   8.30     do    16.30
nr  faksu ; 71 3817152

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa grysu bazaltowego do remontu dróg gruntowych na terenie gminy Jelcz-Laskowice

1. Zamawiający ustala łączną wielkość zamówienia – dostawa  3000 ton  grysu bazaltowego o frakcji 11/16 mm. Dostawa dotyczy ok. 50% miasta  i  50 % gminy.

2.  Kamień  dostarczony może być tylko wraz z certyfikatem jakości, wystawionym przez kopalnię, z której jest dostarczana.
3. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanych dostaw. Rozliczenie partiami następuje po wykonaniu i dokonaniu protokolarnego odbioru.
4.  Kamień  winien  być dostarczany transportem drogowym Wykonawcy do miejsca wskazanego  przez zamawiającego na drogi  w zarządzie gminy.
5. Jednorazowe dostawy będą realizowane w krotnościach 25 ton w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego, o ile Zamawiający nie wskaże terminu dłuższego. 
6. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
	a) dostawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, 
	b) dostawcę obowiązuje należyta staranność w wykonaniu przedmiotu zamówienia,
	c) dostawcę obowiązuje pełna dyspozycyjność w sprawach pilnych.
7. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
	a)  zakres zadań, spraw i terminy określać będą osoby ustanowione w umowie,
	b) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem dostawcy,
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dostawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
9. Wspólny Słownik  Zamówień Publicznych (CPV) - 14.21.20.00-0

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 października  2012r.

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

oraz spełniają warunki szczegółowe:
- wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie ostatnich trzech lat, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 dostawy odpowiadającą rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (wartość  co najmniej 100 tys. zł .brutto)
-  posiadają opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi załączyć następujące oświadczenie oraz dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ 
2) wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z którego wynika wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia ( wartość co najmniej 100 tys. zł. brutto). Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
3) opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. Do polisy należy załączyć potwierdzenie zapłaty składek. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 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 wykonywaniu zamówienia.     
   
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ,
2)   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,


Wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę( y) upoważnioną do podpisu z umieszczoną klauzulą „za zgodność z oryginałem”   
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.
Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. 

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego wynika pełnomocnictwo.
3. Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1.
4. Podmioty występujące wspólnie muszą złożyć odrębne dla każdego podmiotu dokumenty dotyczące części VI SIWZ pkt. 2 ppkt 1 i 2 .
5. Dokumenty wymienione w części VI SIWZ pkt 1 ppkt 1-3 SIWZ podmioty występujące wspólnie muszą łącznie spełniać wymagane warunki.
6. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Oferta powinna zawierać:
1.	Wypełniony formularz oferty - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ
2.	Dokumenty określone w części VI SIWZ
3.	Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, złożony na druku stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ (Wykonawca, który nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia - nie składa tego dokumentu)
4.	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany. 
5.	Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy. 
      6.   Podpisany wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji drogą faksową. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania przetargowego są:
1 inż. Małgorzata Łubkowska – sprawy proceduralne -71 38171 43
2. Anna Golisz           -  sprawy merytoryczne -71 38171 29
w  godz.8-15 w dni robocze


Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie, faksem na adres zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy 
ul.Witosa 24
55-230 Jelcz-Laskowice
Nr faksu : 71 3817152
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotyczące treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa  wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić treść SIWZ. Gdy w wyniku modyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonaną modyfikację a także informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający wymaga wniesienia wadium  w wysokości: 5 000,00 zł. 
(słownie: pięć  tysięcy złotych).
Wykonawca wnosi wadium:
- w pieniądzu, sposób przekazania:  na rachunek Zamawiającego BS Oława Oddz. Jelcz-Laskowice 39 9585 0007 0020 0209 7563 0002
 w jednej  lub kilku z poniżej podanych form:
 1)  w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 
 2)  w gwarancjach ubezpieczeniowych
	w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy         z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 


Sposób przekazania:  oryginał złożyć w pok. nr 13 przed upływem terminu składania ofert, a kserokopię włożyć do oferty  lub oryginał włożyć do koperty Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 


IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym.
3. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeżeli  do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
4. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. 
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.
5. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
6. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione - muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ- INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako osobna część, nie złączoną z ofertą w sposób stały.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Zamknięta  koperta zawierająca ofertę powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona napisem: „OFERTA PRZETARGOWA – dostawa kamienia ” 

W przypadku przesłania oferty pocztą kurierską należy zaznaczyć na kopercie: „OFERTA PRZETARGOWA – NIE OTWIERAĆ!”. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Oferty należy składać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy, nie później niż do dnia  16.03. 2012 r. do godz. 930 w Urzędzie Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach , ul Witosa 24 pok. 13

Publiczne otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu upływu ostatecznego terminu składania ofert. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Witosa 24 pok 11a
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, jako cenę ryczałtową.
2. Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, musi być podana w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT   
3. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a zwłaszcza za i wyładunek oraz transport z miejsca zakupu do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
4. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy. 
5. Ewentualne marże i opusty należy wkalkulować w cenę oferty.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
                                Cena - 100 % 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie robót, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio
mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

                                                 C min
                            cena   Pc = ----------- x 100
                                                   C
gdzie: Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie
          C min- najniższa z cen w podanych ofertach
          C – cena podana w badanej ofercie
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Niedotrzymanie przez wybranego wykonawcę terminu podanego w zawiadomieniu będzie traktowane jako odmowa podpisania umowy i pociągnie za sobą konsekwencje przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”

XVII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XVIII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.   

XIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7
Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy.

XX. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH
Rozliczenia między zamawiającym z przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

XXII. ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY
Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:
1) uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w sytuacji:
b) zawieszenia  dostawy przez zamawiającego
c) siły wyższej
2) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy
3) zmiany członków personelu kluczowego wykonawcy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja/odejście z pracy lub innych uniemożliwiających należyte wykonanie obowiązków zgodnie z umowa lub obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi spełniać warunki określone przez zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym.

XXIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXIV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. 
zm.).   
								






















Załącznik Nr 1 do SIWZ

Nazwa wykonawcy………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Adres  wykonawcy…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu / fax ……………………………………………………………………………
Strona internetowa.......................................................................................................................
NUMER  REGON......................................................................................................................
NUMER NIP..............................................................................................................................

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  na: 
Dostawa grysu bazaltowego do remontu dróg gruntowych na terenie gminy Jelcz-Laskowice
1. Składamy ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę:

	cena  brutto................…………................………zł
	(słownie: ………………………………..……………………......................................

	.......................................................................................................................................)
             w tym: 
	- cena netto..............……………….......................zł
             (słownie: ……………………………………………………......................................
               ...................................................................................................................................)
	- podatek VAT (.....%)  .........................................zł
             (słownie:…………………………………………………......................................…
                ..................................................................................................................................)
 W tym:
Cena za jedna tonę grysu bazaltowego z dostawą    netto: …………………..zł. brutto …………………zł




…………………………………………                	 ………………………………………………..
(miejscowość i data)   			   		      (podpis upoważnionego przedstawiciela)



2.  Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest 
Pan / i / ...................................................................................................
tel. kontaktowy .........................................................................................................
3.Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne)
 jest: ........................................................................................................................
Stanowisko: ..........................................................................................................................
Imię i nazwisko ....................................................................................................................
Tel ......................................................fax.............................................................................
4. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że podana przez nas cena ryczałtowa oferty zawiera wszystkie koszty konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia i cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.
6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ (od daty podpisania umowy do dnia 31 października 2012r.) 
7. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w SIWZ.
8. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
10. Oświadczamy, że wszystkie strony oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ……..stron.



…………………………………………                	 ………………………………………………..
(miejscowość i data)   			   		      (podpis upoważnionego przedstawiciela)

































Załącznik nr 2 do SIWZ


…………………………………………..
(miejscowość, data)



…………………………………………..
          (nazwa i adres wykonawcy)


			
O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest:
Dostawa grysu bazaltowego do remontu dróg gruntowych na terenie gminy Jelcz-Laskowice

Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej 

oraz złożyłem (liśmy) wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.


………………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela)













Załącznik nr 3 do SIWZ



…………………………………….
( miejscowość, data)
………………………………..
(nazwa i adres wykonawcy)


Wykaz w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw (co najmniej 2) odpowiadającej rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
Dostawa grysu bazaltowego do remontu dróg gruntowych na terenie gminy Jelcz-Laskowice


Lp.
Nazwa zadania i miejsce wykonywania
Wartość dostaw netto 
Data realizacji 
Odbiorca 
(nazwa, adres)
1.









2.









 3.










Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.   


……………………………………………………
( podpis upoważnionego przedstawiciela)




Uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 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. 




Załącznik nr 4 do SIWZ



…………………………………..
( miejscowość, data) 


……………………………………
( nazwa i adres wykonawcy)


OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY 
W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 
Dostawa grysu bazaltowego do remontu dróg gruntowych na terenie gminy Jelcz-Laskowice


Oświadczam (y) , że brak w stosunku do mnie ( nas) podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się :
1)	wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo  skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6)	spółki partnerskie , których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne , których komplementariusza  prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 





…………......……………………………..
( podpis upoważnionego przedstawiciela)


































Załącznik nr 5 do SIWZ



…………………………………..
( miejscowość, data)


……………………………………………..
( nazwa i adres wykonawcy)

Dostawa grysu bazaltowego do remontu dróg gruntowych na terenie gminy Jelcz-Laskowice


Dane dotyczące podwykonawcy

Lp.

Rodzaj powierzonej części zamówienia
Wartość powierzonej części zamówienia

























Jeżeli wykonawca nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, wykonawca nie składa niniejszego załącznika.


….....……………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela)







Załącznik nr 6 do SIWZ

U M O W A     Nr 

zawarta w dniu ………………2012r. w pomiędzy Gminą Jelcz-Laskowice, w  Jelczu-Laskowicach ul. Witosa 24 , reprezentowaną przez:
Burmistrza                                -   Kazimierza Putyrę
Przy  kontrasygnacie Skarbnika  -    Stanisławy Kapłon-Hutniczak

zwaną dalej „Inwestorem”,
a firmą 
…………………………..wpisaną do KRS Nr lub ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …. pod numerem ewidencyjnym …. 
Regon …………..,   NIP………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”

reprezentowaną przez:
	                             – Pana ……………………………… 


w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego
zawarto umowę o następującej treści: 



§ 1
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia …...........................,  który został rozstrzygnięty w dniu ……………......... Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. 

Dostawa grysu bazaltowego do remontu dróg gruntowych na terenie gminy Jelcz-Laskowice

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę  3000 ton  grysu bazaltowego o frakcji 11/16 mm 
( 50% teren miasta i 50 % teren gminy).


§ 2
1. Asortyment dostarczanych materiałów jest zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z ofertą przetargową Wykonawcy.
2. Dostawa kamienia łamanego nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2012r.
3. Dostawy kamienia łamanego będą realizowane w terminach, ilościach oraz we wskazane miejsce na terenie Gminy Jelcz-Laskowice w uzgodnieniu z pracownikami Urzędu Gminy  – Panią Anną Golisz  i Panem Piotrem Kościukiem.
4. Jednorazowe dostawy będą realizowane w krotnościach 25 ton w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego, o ile Zamawiający nie wskaże terminu dłuższego.   
5. Dostawy kamienia łamanego  realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt.


§ 3
1. Bieżące dostawy powinny być każdorazowo potwierdzane co do ilości i terminu dostaw przez Sołtysa wsi, lub upoważnionego mieszkańca do którego mieszanka granitowa zostanie dowieziona.
2. Jakość dostarczanej mieszanki granitowej potwierdzana będzie atestem wystawionym przez kopalnię.
3. W przypadku dostarczenia dwóch kolejnych dostaw o parametrach niezgodnych z zamówionymi, Zamawiający odstąpi od umowy i zrezygnuje z dalszych dostaw mieszanki granitowej za pisemnym powiadomieniem złożonym Wykonawcy w ciągu 5 dni od dostawy z zachowaniem kary umownej określonej w § 5 pkt. 3a.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowego ważenia dostarczanej mieszanki granitowej celem stwierdzenia zgodności jej wagi z wystawionym przez Wykonawcę dowodem Wz. Koszty dojazdu na wagę celem stwierdzenia wagi mieszanki granitowej oraz koszty ważenia pokrywa Wykonawca i nie mogą być wliczone do ceny dostawy. 
5. W przypadku protokolarnego stwierdzenia różnicy zważonej ilości mieszanki granitowej z dowodem Wz, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 5 pkt 3 lit. c. 
6. Wykonawca wystawi fakturę za dostawę zgodnie ze stwierdzonym protokolarnie stanem ilościowym dostarczanej mieszanki granitowej. 
7.Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych  miesięcznych ( 1 raz w miesiącu) do 85 % wartości zamówienia

§ 4
1.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie:  .................................. zł (słownie: .............................................................)  w tym :
Cena za jedna tonę kamienia łamanego    netto: …………………..zł. brutto …………………zł

 2. Wykonawca zapewnia niezmienność cen  brutto za jedną tonę grysu bazaltowego  wraz z transportem przez cały okres trwania umowy. 
 3. Należności za bieżące i wykonane dostawy (partie) zamawiający ureguluje przelewem bankowym na wskazane konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury i zestawienia zawierającego ilości dostarczonej mieszanki granitowej, miejsca dostawy z odpowiednim potwierdzeniem przez sołtysa wsi.  

§ 5
1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od realizacji umowy w trakcie wykonywania dostaw z przyczyn leżących po stronie zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 
3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy  z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 pkt 1
b) w przypadku przekroczenia terminu dostawy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 pkt 1, za każdy dzień zwłoki
c) w przypadku protokolarnego stwierdzenia różnicy zważonej ilości kamienia łamanego z dowodem Wz,  w wysokości 10 krotnej wartości stwierdzonej różnicy, zgodnie z cenami za 1 tonę, o których mowa w § 4 pkt 1. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w umowie, jeżeli nie pokryją one poniesionych szkód.

§ 6 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy k.c., k.p.c. oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 7
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 8
Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:
1. uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia- w sytuacji:
a) zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  5 ustawy Prawo zamówień publicznych - o czas prowadzenia tych robót,
b) zawieszenia robót przez Zamawiającego,
c) siły wyższej.
2. przekształcenia podmiotowego Wykonawcy.
3. zmiany członków personelu kluczowego Wykonawcy na skutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja/odejście z pracy lub innych uniemożliwiających należyte wykonanie obowiązków zgodnie z umową lub obowiązującym prawem. W takim przypadku każda nowa osoba musi spełniać warunki określone przez Zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym.

§ 9
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla zamawiającego, jeden dla wykonawcy.

§ 10
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:
Załącznik nr 1 -  SIWZ wraz z załącznikami
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ...................wraz z załącznikami. 

Zamawiający:                                                                              Wykonawca:


.................................................................................
(data i podpis osoby akceptującej projekt umowy) 

