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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA ŚWIADCZENIE USLUG W ZAKRESIE
TRANSPORTUZWIĄZANEGO Z REMONTEM I UTRZYMANIEM
DRÓG GMINNYCH W GMINIE KONIECPOL NA 2015R

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: GMINA KONIECPOL
ul. CHRZĄSTOWSKA 6A
42-230 KONIECPOL

Zatwierdził:
Burmistrz Miasta i Gminy
Ryszard Suliga

Koniecpol 10. 03 .2015r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
świadczenie usług w zakresie transportu drogowego związanego z remontem i utrzymaniem
dróg gminnych w gminie Koniecpol na 2015 rok.

I. Zamawiający:
Gmina Koniecpol
42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska 6A
tel. (034) 35-51-881
woj. śląskie, powiat Częstochowa
adres strony internetowej: www.koniecpol.pl
e-mail:: slawomir.wozniak@koniecpol.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportowej związanej z remontem i utrzymaniem
dróg gminnych w gminie Koniecpol na 2015rok polegających na :
-transporcie wraz z zakupem mieszanki dolomitowej o granulacji od 0 do 31,5mm lub od 0 do
63mm/w ilości 2000ton
-transporcie różnych materiałów /np. ziemi z wykopów/ samochodem ciężarowym
samowyładowczym o ładowności od 6: 12Mg lub sprzętu równoważnego w ilości 100 kursów
-pracy równiarki lub sprzętu równoważnego /przy korytowaniu oraz przy niwelacji istniejących
nawierzchni drogowych/ w ilości 300 motogodzin
-godzina pracy koparki przy kopaniu rowów lub załadunku różnego materiału, lub sprzętu
równoważnego w ilości 500 motogodzin

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu rzeczy
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
IV . Termin wykonania zamówienia
W okresie do 31.12.2015r -sukcesywnie wg. potrzeb Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki ( o których
mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp) dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadania wiedzy i doświadczenia
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca składa na podstawie art.44 ustawy Pzp oświadczenie o spełnieniu powyższych
warunków.
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 wykonywaniu zamówienia.(Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie )
Zobowiązanie powinno zawierać w szczególności:
a/Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
b/Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę , przy wykonywaniu
zamówienia,
c/Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem
d/Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW

3) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ,jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania – o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy
posiadający- aktualną licencję przewoźnika. Wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie
krajowego transportu drogowego rzeczy na podstawie art.11 ustawy o transporcie drogowym z dnia
6.09.2001r lub równoważne uprawnienia wydane w kraju siedziby /zamieszkania Wykonawcy.

4) Wiedza i doświadczenie – o zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy posiadający wiedzę
i doświadczenie z zakresu objętym zamówieniem .Wykonawca w celu spełnienia warunku musi
wykazać, że zrealizował należycie lub realizuje należycie co najmniej 1 zamówienie na usługi w
zakresie transportu drogowego materiałów o łącznej wartości nie mniej niż 50.000,00zł brutto w
ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy –w tym okresie.

5) Potencjał techniczny- o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy dysponującym odpowiednim
potencjałem technicznym .Wykonawca w celu spełnienia warunku musi wykazać, że dysponuje lub
będzie dysponował w czasie wykonania umowy (wraz z informacja o podstawie dysponowania):
-samochód samowyładowczy o ładowności od 6:12Mg-1szt lub sprzęt równoważny wraz z kierowcą

posiadającym prawo jazdy wymagane przepisami
-samochód samowyładowczy o ładowności 12-28Mg-1szt lub sprzęt równoważny wraz z kierowcą
posiadającym prawo jazdy wymagane przepisami,
-koparko-ładowarka lub sprzęt równoważny wraz z operatorem posiadającym uprawnienia budowlane
do obsługi sprzętu wymagane przepisami.
-równiarkę drogową-1 szt. lub sprzęt równoważny wraz z operatorem posiadającym uprawnienia
budowlane do obsługi sprzętu wymagane przepisami,
6) Osoby zdolne do wykonania zamówienia- o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy
dysponujący odpowiednim potencjałem kadrowym. Wykonawca w celu spełnienia warunku musi
wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w czasie wykonania umowy / wraz z informacją o
podstawie dysponowania/:
-co najmniej 1 kierowca posiadający prawo jazdy wymagane przepisami do kierowania samochodem,
samowyładowczym o ładowności 12:28Mg ,
- co najmniej 1 kierowca posiadający prawo jazdy wymagane przepisami do kierowania samochodem,
samowyładowczym o ładowności 6:12Mg
-co najmniej 1 operator posiadający uprawnienia do obsługi sprzętu /koparko-ładowarki/ i prawo
jazdy wymagane przepisami
-co najmniej 1 operator posiadający uprawnienia do obsługi sprzętu /równiarki drogowej/ i prawo
jazdy wymagane przepisami.
7) Sytuacja ekonomiczna i finansowa – ubezpieczenie OC-o zamówienie mogą ubiegać się
Wykonawcy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca w celu zweryfikowania przez Zamawiającego
jego zdolności do należytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku
musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 100.000,00zł.
8)Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczenia na podstawie przepisów, o
których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia musi przedłożyć dokumenty wymagane przez zamawiającego w pkt. VI.B SIWZ.

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

A. W zakresie spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp.
1.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp./załącznik nr 3
do SIWZ/
2.Potwierdzenie doświadczenia:
-wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych ,głównych usług 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane , oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie:/załącznik nr 4 do SIWZ
-dowody potwierdzające, że główne usługi wymienione w wykazie zostały wykonane lub są
wykonywane należycie- dla jednej zrealizowanej umowy, bądź będącej w trakcie realizacji.
Za główne usługi, dla których należy przestawić dowody uznaje się usługi niezbędne do
spełnienia warunku o którym mowa w pkt .Vust.4
Dowodem takim może być:-poświadczenie , z tym , że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydawane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

3.Wykaz wymaganych w pkt.V.5. sprzętu ,narzędzi, wyposażenia zakładu dostępnych Wykonawcy
w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania/Zał.nr 5 do SIWZ/.
4.Wykaz wymaganych w pkt.V.6. osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do
dysponowania tymi osobami /Zał.nr 6 do SIWZ/
5.Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
posiadają wymagane w pkt.V.6 uprawnienia /Zał..nr.7 do SIWZ/
6.Potwierdzenie ubezpieczenia-załączyć 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
100.000,00zł.
7.Aktualna licencja przewoźnika-Wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie krajowego
transportu drogowego rzeczy na podstawie art.11 ustawy o transporcie drogowym z dnia
6 09.2001r lub równoważne uprawnienia wydane w kraju siedziby/zamieszkania Wykonawcy.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia dokumenty wskazane w pkt. VI.A Wykonawcy mogą złożyć łącznie :
B.W zakresie spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp:
1.Oświadczenie o braku do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp /załącznik nr 8 do
SIWZ/
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeśli 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 Pzp,
wystawionego nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia dokumenty wskazane w pkt. VI.B musi złożyć każdy z Wykonawców składających
wspólną ofertę.
C. Dokumenty Podmiotów zagranicznych.
1/ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w B 2/ składa dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione 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 powyższych dokumentów o których mowa w pkt.C.1.,
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 miejsca
zamieszkania lub przed notariuszem wystawione z zastosowaniem odpowiednio
terminów przewidzianych w pkt.C.1.
Dokumenty wymienione w pkt. A,B,C należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę .

D. Ponadto należy załączyć do oferty:
1.Wypełniony i podpisany formularz oferty/załącznik nr 1/
2.wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy/zał.nr 2/
3.W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone
pełnomocnictwo /oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza/ o ile nie
wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.
4.Do oferty wspólnej musi być dołączony dokument wskazujący pełnomocnika do reprezentowania
wykonawców w postępowaniu i podpisania umowy. Pełnomocnictwo musi wymieniać wszystkich
Wykonawców i być przez nich podpisane. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie określać
postępowanie do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza.
5.Informację o tym ,że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, a jeśli należy to listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 r
o ochronie konkurencji i konsumentów/zał. Nr 9 do SIWZ/.
6.Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia./Oryginał lub kopia
poświadczona notarialnie/- jeśli dotyczy/Załącznik nr 11 do SIWZ-opcjonalnie/.
Zamawiający będzie dokonywał weryfikacji zdolności Wykonawcy do należytego wykonania
zamówienia oraz oceny spełnienia powyższych warunków oraz sprawdzenia kompletności i
poprawności na podstawie dostarczonych oświadczeń i dokumentów. Warunki będą oceniane
wg. formuły spełnia/ nie spełnia.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
7.1. Sposób porozumiewania się z wykonawcami
1/ Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy
przekazują pisemnie.
2/ Zamawiający dopuszcza przekaz w/w dokumentów faksem lub drogą elektroniczną:
fax: 034/35 51 756
e-mail: slawomir.wozniak@koniecpol.pl
Przy przekazywaniu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
Treść przekazywanych dokumentów musi być niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
3/ Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
4/ Pytania muszą być sformułowane na piśmie.
5/ Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia treści
SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
6/ Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego po upływie
terminu określonego w pkt. 5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może
udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania..
7/ Treść zapytań i wyjaśnień udostępniona zostanie na stronie internetowej
Zamawiającego: bip.koniecpol.pl z wskazania źródła zapytania
8/ Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
7.2.Zmiana do Ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
1/ Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może
zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w
szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numeru.
2/ W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego

w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamawiający przedłuża termin składania ofert
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.
3/ Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1 jest istotna, w szczególności dotyczy określenia
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków
udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
4/ zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej
siedzibie oraz na stronie internetowej.
7.3. Zmiany do SIWZ
1/ W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.
2/ Dokonaną modyfikację zamawiający umieści niezwłocznie na swojej stronie
internetowej.
3/ W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty,
zamawiający: zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych oraz przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia tych zmian w ofertach.
8.4. Wyjaśnienia do ofert
W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
8.5 Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest :
- Sławomir Woźniak – pok. 17 tel. (034) 35-51-881 wew.113 w godz. od 9:00 do 14:00
VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania ofert
1/ Ofertę stanowi druk „Formularza oferty” wraz z załącznikami i wymaganymi
dokumentami.
2/ Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
3/ Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
4/ Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim,
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ oraz z uwzględnieniem przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
5/ Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, o których
mowa w treści niniejszej specyfikacji
6/ Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone
w tych dokumentach
7/ Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby/ osób podpisującej ofertę.
8/ Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
9/ Formularz oferty oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
10/ Wykonawcy składający ofertę wspólną, także spółki cywilne, muszą zgodnie z art. 23
ust. 2 ustawy, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania i zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w
oryginale.
11/ Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
12/ Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak
składana oferta tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.
13/ Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
14/ Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po
stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami; koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
15/ Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
XI. Miejsce oraz termin składania ofert
1/ Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pok. nr 15A lub przesłać pocztą na
adres: Urząd Miasta i Gminy 42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska 6A .Oferty wysłane pocztą
muszą dotrzeć do kancelarii Zamawiającego w terminie nie później niż termin składania ofert.
2/ Oferty należy złożyć w terminie do dnia 27.03.2015.r do godz. 10.00.
3/ Oznakowanie oferty: „Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego związanego z
remontem i utrzymaniem dróg gminnych w gminie Koniecpol na 2015rok”.
4/ Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom,
5/ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2015r o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego- sala
konferencyjna.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę oferty należy podać cyfrowo i słownie w PLN zgodnie z załączonym formularzem
oferty tj. cena netto, brutto, podatek VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty
niezbędne do wykonania zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę jest obowiązująca
w okresie ważności umowy i nie ulega zmianie.
3. W ofercie należy określić ceny jednostkowe:
-transport wraz z zakupem mieszanki dolomitowej o granulacji od 0 do 31,5mm lub od 0 do
63mm/w ilości 2000ton- proszę o podanie ceny łącznej za zakup, dowóz i rozplantowanie
1 tony tłucznia na drogach w gminie Koniecpol
-transport różnych materiałów /np.ziemi z wykopów/ samochodem ciężarowym
samowyładowczym o ładowności od 6: 12Mg lub sprzętu równoważnego w ilości 100 kursówproszę o podanie ceny za jeden kurs przewozu materiałów na odległość do 5 km wraz z
rozplantowaniem/.
-za pracę równiarki lub sprzętu równoważnego /przy korytowaniu oraz przy niwelacji
istniejących nawierzchni drogowych/ w ilości 300 motogodzin - proszę o podanie ceny za
godzinę pracy sprzętu
-za godzinę pracy koparki przy kopaniu rowów lub załadunku różnego materiału, lub sprzętu
równoważnego w ilości 500 motogodzin -proszę o podanie ceny za godzinę pracy sprzętu.

4.Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone na podstawie zaoferowanych cen jednostkowych
stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu zamówienia, dlatego muszą one obejmować wszystkie koszty niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienia wynikające wprost z jego opisu włączając w to:
podatek VAT w wysokości 23%, koszty bezpośrednie, kalkulowany przez wykonawcę zysk,
koszty ogólne obejmujące miedzy innymi wszelkie roboty przygotowawcza, wyposażenie
zaplecza tymczasowego, koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót
oraz wszystkie inne koszty, opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z
wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi.
5. Za sposób przeprowadzenia kalkulacji oferowanych cen jednostkowych odpowiada
Wyłącznie Wykonawca.
6. Zamawiający w toku badania ofert będzie poprawiał w ofercie oczywiste omyłki
pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności
oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych
zamian w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadomi wykonawcę którego oferta
została poprawiona. Oferta wykonawcy który w terminie 3 dni od dnia doręczenia
tego zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona na mocy art.89 ust.1. pkt 7 ustawy pzp.
XIII. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenia
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria oceny ofert nieodrzuconych:
a/ Cena -90%
b/ Gwarantowany czas reakcji od chwili powiadomienia -10%
Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
1.1Opis kryterium „cena”/cena ofertowa brutto/.
Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt.1 formularza oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone
do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów w kryterium cena /C/ zostanie obliczona wg. Następującego wzoru:
Najniższa cena brutto
C=--------------------------------------- x 90 pkt
Cena brutto oferty ocenianej
1.2 Opis kryterium „Gwarantowany czas reakcji od chwili powiadomienia”
Kryterium „Gwarantowany czas” będzie rozpatrywany na podstawie czasu reakcji(godzin) od
chwili powiadomienia przez zamawiającego o poszczególnych usługach zadeklarowanego przez
Wykonawcę w pkt 2 formularza ofertowego.
Przez czas reakcji rozumie się maksymalny czas w którym wykonawca podstawi, wymagany środek
transportu/Sprzęt/wraz z kierowcą /operatorem/ do Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu.
Uwaga:
Najdłuższy możliwy czas reakcji od chwili zawiadomienia o poszczególnych usługach wymagany
przez Zamawiającego wynosi 12 godzin, natomiast najkrótszy wynosi 0,5 godziny
Jeśli Wykonawca zaproponuje okres krótszy niż 0,5 godziny czasu reakcji od chwili powiadomienia
przez Zamawiającego do oceny ofert zostanie przyjęty okres 0,5 godziny i taki zostanie
uwzględniony w umowie z Wykonawcą.

Jeśli Wykonawca zaproponuje okres dłuższy niż 12 godzin czasu reakcji od chwili powiadomienia
prze Zamawiającego do oceny ofert zostanie przyjęty okres 12 godzin i taki zostanie uwzględniony
w umowie z Wykonawcą.
-Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres ( 0,5 godz.)-otrzyma 10pkt.-maksymalną
liczbę punktów.
-Wykonawca , który zaoferuje najmniej korzystny okres (12 godz.)-otrzyma 0 punktów.
-W przypadku , gdy wszyscy Wykonawcy zaproponowali jednakową wartość , wszyscy otrzymują
maksymalną liczbę punktów.
-Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednią pomiędzy
wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną ), otrzymają liczbę punktów obliczoną wg. wzoru:
Najkrótszy możliwy czas reakcji(tj,0,5 godz.)
T= ------------------------------------------------------------------ x 10 pkt
Czas reakcji zadeklarowany w ofercie ocenianej
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do
dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga:
Zamawiający wymaga określenia czasu reakcji od chwili wezwania w jednostkach godzinowych
z dokładnością do jednego miejsca po przecinku tj. w przypadku 30 minut należy wpisać 0,5
godziny.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która uzyska łącznie największą liczbę punktów
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem
P=C+T
Gdzie :
P-łączna liczba punktów oferty ocenianej
C-liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
T-liczba punktów uzyskanych w kryterium Gwarantowany czas reakcji.
2.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy który spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki
oraz otrzyma największą liczbę punktów z pośród rozpatrywanych ofert za realizację przedmiotu
zamówienia.
3.Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców , którzy złożyli te oferty do
złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi wszystkich
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty podając firmę, której ofertę wybrano a także wykaz
wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych
ofert,
- wykonawcach, których oferty zastały odrzucone,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
2/ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie
internetowej zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.
3/ Wykonawca przed podpisaniem umowy obowiązany będzie do:
- dokumentu regulującego wzajemną współpracę (umowy konsorcjum) – w przypadku
wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
I/ Postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do
SIWZ.
1.Zamawiający zgodnie z art.144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej , z uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia.
1.2.Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku :
a)konieczność skrócenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na okoliczności uniemożliwiające
dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których Zamawiający nie mógł
przewidzieć w chwili sporządzania niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy.
b)usługi objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ co uniemożliwiło terminowe
zakończenie realizacji przedmiotu umowy.
1.3.Zmiana podwykonawcy-na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy,
wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji
przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę
oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o
braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. Jeżeli zmiana
dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy
podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Zmiany
podwykonawcy można dokonać jedyni, jeżeli wykonywanie części robót przez podwykonawcę zostało
wskazane przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie iż
zamierza powierzyć część robót podwykonawcom, ich wprowadzenie na etapie wykonywania umowy
jest niedopuszczalne.
1.4.Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można
było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których
zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby w skutek wydarzeń losowych osoby
wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy;
W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana
którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie
przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje zmianę wyłącznie w tedy gdy kwalifikacje i
doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji doświadczenia osób
wskazanych w ofercie Wykonawcy , a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu
wykonania przedmiotu umowy.
1.5.Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści
umowy.
1.6.Zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a-zmiany obowiązującej stawki podatku VAT
Zmiany uzasadnione okolicznościami , o których mowa w art.357 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964rKodeks Cywilny (tj.Dz.U. z 2014rpoz.121 z póź.zm)- „Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany
stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby
jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po
rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego , oznaczać sposób
wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy”
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian , na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu np.144 ustawy Pzp:

a-zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy(np. zmiana rachunku
bankowego)
b-zmiana danych teleadresowych

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez
zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności,
do której jest obowiązany na podstawie ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w
dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich dopuszcza się prowadzenie rozliczeń
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą
w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
XIX. Koszty udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XX. Postanowienia końcowe
1/ Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowanie o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.poz. 907 z póź. zm.), jeżeli wystąpi
istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć.
2/ W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2013r
poz. 907 z póź. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego
XXI. Podwykonawcy
1.Podwykonawstwo
Zamawiający nie zastrzega sobie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, w
takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofwercie3 części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom-załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty.
2.Podwykonawcy na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26
ust.2b w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w art.22
ust.1
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcy lub podania prze Wykonawcę nazw(firm)podwykonawców, na których
zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust.2b , w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art.22 ust.1-zalącznik nr 1 do
SIWZ formularz oferty. Jeśli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu , na
którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust.2b , w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art.22 ust.1.Wykonawca jest
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu niemniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Załączniki:
Nr 1 – Druk formularza oferty
Nr 2 – Kosztorys ofertowy
Nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.
Nr 4 - Wykaz głównych usług

Nr 5 - Wykaz sprzętu
Nr 6 – Wykaz osób
Nr 7 - Wymagane uprawnienia
Nr 8 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Nr 9 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Nr 10- Wzór umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pełna nazwa Wykonawcy
Adres siedziby Wykonawcy
Ulica
Miejscowość, kod pocztowy
Województwo
Adres do korespondencji
NIP
REGON/ KRS
Nr telefonu do kontaktu
Nr faxu do kontaktu
Adres e mail do kontaktu
Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do kontaktowania się z
Zamawiającym
OFERTA
Gmina Koniecpol
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie transportu drogowego związanego z remontem i utrzymaniem
dróg gminnych w gminie Koniecpol na 2015rok .

My niżej podpisani¹
….......................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
….......................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................
( nazwa ( firma) dokładny adres wykonawcy)
( w przypadku składania oferty przez przedmioty występujące wspólnie podać nazwy ( firmy) i dokładne adresy wszystkich
członków konsorcjum)
1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
Wartość usług
Cena netto …...................................... zł
podatek VAT 23% …...................................... zł
brutto …...................................... zł
(słownie złotych: ….................................................................................................................
¹ oraz nazwisko osoby podpisującej niniejszą ofertę w imieniu Wykonawcy

2.

Zobowiązujemy się po otrzymaniu wezwania do Zamawiającego do podstawienia sprawnego środka transportu (
sprzętu) wraz z kierowcą w gwarantowanym maksymalnym czasie …............ godzin².

UWAGA:
- maksymalny gwarantowany czas reakcji wynosi 12 godzin;
- minimalny gwarantowany czas reakcji wynosi 0,5 godziny.
3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do 31.12.2015r.
4. Akceptujemy następujące warunki płatności:
zgodnie z postanowieniami istotnych warunków umowy kwota wynikająca z faktury płatna w terminie 21 dni od daty
doręczenia i przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
….........................................................................................................................................................................
Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)
7. Niżej wymienione prace zrealizujemy sami/ przy udziale następujących podwykonawców*:
Lp.

Część prac, które mają być powierzone
podwykonawcom

Inne informacje

Lp.

Część prac, które mają być powierzone
podwykonawcom lub nazwy ( firm) podwykonawców na których
zasoby wykonawca powołuje się na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa art. 22 ust. 1
które mają być powierzone podwykonawcą

Inne informacje

8.
9.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za
związanych określonymi w niej postanowieniami.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy. Zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach w nich określonych w zgodnej z niniejszą ofertą i
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym prze Zamawiającego.

² Należy podać czas w jednostkach godzinowych z dokładnością do jednego miejsca po przecinku tj. w przypadku 30 min
należy wpisać 0,5 godziny

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
11. Ofertę niniejszą składamy na ….................... kolejno ponumerowanych stronach.
Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach ….......................*, które zostały
umieszczone w oddzielnej kopercie, niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. O zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji ( t.j. Dz. U. Z 2003r. Nr 153, poz 1503 z późn. zm)³.
11. Załączniki do niniejszej oferty są:
a) …...............................................................................................................................................
b) …...............................................................................................................................................
c) …...............................................................................................................................................
d) …...............................................................................................................................................
e) …...............................................................................................................................................
f) …...............................................................................................................................................
g) …...............................................................................................................................................
h) …...............................................................................................................................................
i)………………………………………………………………………………………………….
j)…………………………………………………………………………………………………..

*uzupełnić zgodnie z ofertą / niepotrzebne skreślić

…............................................ dn. …...................

…..........................................................
( podpis osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu wykonawcy)

________________________________________________________________________________________________
³ W przypadku gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.),
Wykonawca winien załączyć dokument

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nazwa i Adres Wykonawcy
/ pieczątka/

KOSZTORYS

OFERTOWY

Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego związanego z remontem i utrzymaniem dróg gminnych w
gminie Koniecpol na 2015rok
Poz.

Wyszczególnienie
rodzaju usług

Jedn. miary

Ilość jedn.

1. `

Samochód samowyładowczy o
ład. 12:28Mg
lub sprzęt równoważny
wraz z kierowcą
+rozplantowanie na drodze

tona

2000

2

Samochód
samowyładowczy o
ład. 6÷12 Mg lub sprzęt
równoważny wraz z
kierowcą i załadunkiem
materiału

1 kurs do 5km

100

3

Równiarka drogowa lub sprzęt
równoważny wraz z
operatorem

m-g

300

4

Koparko – ładowarka lub
sprzęt równoważny
wraz z operatorem

m-g

500

Cena jedn.
netto

Wartość

Ogółem
Vat 23%
Razem

Koniecpol, dnia ….......................

…...............................................................
( podpis osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

O ŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Działając w imieniu:
….......................................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................................
/ nazwa Wykonawcy/
będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że :
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego związanego z
remontem i utrzymaniem dróg gminnych w gminie Koniecpol na 2015rok
oświadczam, że spełniamy warunki wymienione w art. 22 ust. 1. pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp z póź.
zmianami a mianowicie:
1. posiadania uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeśli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania w zakresie niniejszego zamówienia;
2. posiadania wiedzę i doświadczenie;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia;
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…...............................................................
( podpis osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu wykonawcy)

Koniecpol, dnia ….......................

Załącznik nr 4 do SIWZ

DOŚWIADCZENIE
WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG
Składający ofertę o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „
Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego związanego z
remontem i utrzymaniem dróg gminnych w gminie Koniecpol na 2015rok”

Oświadczam, że:
…...............................................................................................................................
( nazwa firmy)
wykonywał/a, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie następujące główne usługi w zakresie transportu drogowego
materiałów zgodnie z warunkiem określonym w pkt V ppkt 4 SIWZ.
Przedmiot usług

Data
wykonania

Odbiorca

Wartość

Łączna wartość usług
Koniecpol dnia ….......................................

…...............................................................
( podpis osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu wykonawcy)

UWAGA.
Należy załączyć do niniejszego wykazu min. 1 dowód potwierdzający, że usługa została
wykonana lub jest wykonywana należycie w przypadku świadczenia okresowego lub ciągłych.
Dowodem takim może być: poświadczeniu lub oświadczenie – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

Załącznik nr 5 do SIWZ

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

WYKAZ SPRZĘTU, NARZĘDZI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą :
Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego związanego z remontem i utrzymaniem
dróg gminnych w gminie Koniecpol na 2015rok
oświadczam, że Wykonawca dysponuje następującym potencjałem technicznym
Lp

Sprzęt wymagany przez
Zamawiającego wg SIWZ

1

Samochód samowyładowczy o
ładowności 6÷12 Mg lub sprzęt
równoważny - 1szt

2

Samochód samowyładowczy o
ład. 12÷28 Mg lub sprzęt
równoważny - 1 szt.

3

Koparko-ładowarka lub
sprzęt równoważny – 1 szt.

4

Równiarka drogowa lub sprzęt równoważny

Sprzęt posiadany
/ typ, model/ parametry
techniczne

Forma władania 4

Oświadczam, że *:
1. dysponuję urządzeniami wskazanymi w pozycjach.................................. wykazu.
2. Nie dysponujemy urządzeniami wskazanymi w pozycjach …............................ wykazu,
lecz będziemy dysponować nimi w celu realizacji zamówienia , na potwierdzenie czego
przedkładamy pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia w/w urządzeń.

Koniecpol dnia ….......................................

…...............................................................
( podpis osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu wykonawcy)

4

Określić czy jest to sprzęt będący własnością wykonawcy, czy też wynajęty, dzierżawiony, użyczony itp.

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

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

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
W przetargu nieograniczonym na wykonania zadania pod nazwą:
Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego związanego z remontem i utrzymaniem dróg gminnych w
gminie Koniecpol na 2015rok
Lp

Stanowisko
/ funkcja/

Nazwisko i imię

Uprawnienia zawodowe/prawo
jazdy, kat/
Uprawnienia operatora

1
2
3
4

Oświadczam, że:
1. dysponujemy osobą wymienioną w pozycji ….... wykazu *
2. nie dysponujemy osoba wymienioną w pozycji …... wykazu, lecz będziemy
dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie
podmiotu/ów trzeciego do udostępnienia ww. osób.

…...............................................................
( podpis osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu wykonawcy)
Koniecpol dn. …...................
*Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 7 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy …........................................
Adres Wykonawcy ….........................................

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na :usługę związaną z remontem i utrzymaniem dróg gminnych w gminie
Koniecpol na 2015r .

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
w sprawie wymaganych uprawnień pracowników przewidzianych do wykonania zamówienia

Działając w imieniu :
….................................................................................................................................................
/nazwa Wykonawcy/
będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam , że : osoby , które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia – wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ – posiadają wymagane uprawnienia .

…..........…....................................................
(podpis osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 8 do SIWZ
….................................... , dn. ….................

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
NA PODSTAWIE art. 24 ust. 1 ustawy Pzp .
Działając w imieniu :
…............................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
/nazwa Wykonawcy/

będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam , że brak jest podstaw do wykluczenia ww.
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługę
związaną z remontem i utrzymaniem dróg gminnych w gminie Koniecpol na 2015r .

…..........…....................................................
(podpis osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu wykonawcy)

…......................................, dn. …...............................

Załącznik nr 9 do SIWZ

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego
związanego z remontem i utrzymaniem dróg gminnych w gminie Koniecpol na 2015rok .informuję , że Wykonawca :
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
należy /nie należy do grupy kapitałowej *
Lista podmiotów** należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp :
1. …........................................................................................................................................................
2. …........................................................................................................................................................
/podać nazwę i adres siedziby podmiotu/

…..........…....................................................
(podpis osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu wykonawcy)

….......................................... , dn. …............................................

* niepotrzebne skreślić
** należy wypełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 10 do SIWZ

Wzór umowy
W dniu …........................ roku w Koniecpolu pomiędzy :
Gminą Koniecpol ul. Chrząstowska 6A 42-230 Koniecpol
zwaną dalej Zamawiającym , w imieniu którego działają :
1. Burmistrz – Ryszard Suliga ,
2. Skarbnik – Jadwiga Gwara ;
a
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
NIP ….......................................................................REGON ….......................................................
zwanym dalej Wykonawcą , reprezentowanym przez :
1. …....................................................................................................................................................
2. …....................................................................................................................................................
§1
Zamawiający powierza , a Wykonawca przyjmuje do wykonania …...................................według typu
CPV ….. zgodnie z ofertą wybraną w dniu …..
§ 2
Integralną częścią niniejszej umowy jest :
Oferta Wykonawcy złożona w dniu …..
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia .
Wypełniony formularz oferty .
Wypełniony formularz kosztorysu ofertowego .
§ 3
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego 1 § 1 strony ustalają na :
Kwota netto : ….............................zł
słownie : ( …......................................................................................................................................)
Podatek VAT 23% : …................................................................zł
słownie : ( …......................................................................................................................................)
co stanowi kwotę brutto . …..........................................zł
słownie : ( …......................................................................................................................................)
2. Wynagrodzenie za usługę będzie płatne na podstawie potwierdzonych kart pracy Wykonawcy przez
upoważnione osoby …......................................... W przypadku samochodów samowyładowczych
płatność będzie iloczynem ceny jednostkowej i ilości przewiezionych i rozplantowanych ton
materiałów na drogi w gminie Koniecpol.
Praca koparko-ładowarki oraz równiarki rozliczana będzie wg potwierdzonego czasu pracy (ilość m-g)
Wynagrodzenie umowne określone w § 3 jest wartością maksymalną, a rzeczywiste wynagrodzenie za
wykonane usługi wynikać będzie z obliczenia dokonanego na podstawie kart pracy Wykonawcy
potwierdzonego przez upoważnione osoby ……………………….., uwzględniających poszczególne
pozycje kosztorysowe w zakresie wykonywania usług.
3. Wykonawca musi zapewnić podstawienie sprawnego środka transportu/sprzętu wraz z obsługą
kierowcy/operatora na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu maksymalnie …… godzin od chwili

powiadomienia . Powiadomienie ze strony Zamawiającego będzie odbywało się za pośrednictwem
faksu lub telefonicznego zlecenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego .
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania na bieżąco zmian w wykorzystywaniu
poszczególnych pojazdów oraz zmiany w ilości godzin użytkowania sprzętu .
5. Zamawiający zastrzega , że po upływie terminu jej ważności określonym w § 4 Zamawiający nie
będzie zlecał dalszych usług , niezależnie od tego , czy usługi zostały wykonane w pełnym wymiarze
wynagrodzenia umownego wskazanego w § 3 umowy . W takim wypadku wykonawcy nie
przysługuje wobec Zamawiającego żadne roszczenie z tego tytułu .
§4
Termin obowiązywania umowy określa się następująco : od dnia podpisania umowy do 31.12.2015r

§5
Zawarcie stosunku prawnego z osobami którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu
niniejszej umowy kierowcami i operatorami sprzętu i wszelkie obowiązki i uprawnienia z tego
wynikające obciążają Wykonawcę .
§6
Osobami odpowiedzialnymi za realizacje umowy ze strony Zamawiającego jest :
…………………………………………………….............
Osoba odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest :
…..........................................................................................
§7
Środki transportowe używane przez Wykonawcę do wykonywania zamówienia powinny odpowiadać
warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (j.t.
Dz.U. z 2013 r. poz. 951 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i
sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy
tych badaniach z dnia 26 czerwca 2012 r,. (Dz.U. z 2012 r. poz. 996 ze zm.) .
§ 8
Wykonawca podczas wykonywania prac zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. ,
oraz przepisów ruchu drogowego wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012
r. poz. 1137 ze zm.)
§9
Środki transportowe używane przez Wykonawcę do wykonania zamówienia podczas świadczenia
usług powinny być wyposażone w sprawny telefon komórkowy o numerze …..., ponadto pojazdy będą
wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny , błyskowy barwy żółtej , widoczny ze wszystkich stron
pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza .
§ 10
Świadczenie usług może być zawieszone przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia złych
warunków atmosferycznych (np. duży mróz , śnieg itp.) . W takim wypadku Wykonawcy nie
przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu .
§ 11
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w Wypadku :
a) nie podstawienia przez Wykonawcę pojazdów w ciągu następujących po sobie trzech kolejnych dni
.
b)Wykonawca wykonuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z poleceniem
wykonania usług.
c)zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy
d)zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
e)Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi lub ją przerwał bez uzasadnionych przyczyn i nie
kontynuuje jej wobec wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

f)w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy , w szczególności
postanowień § 7,8,9,14 umowy.
g)Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania usług objętych niniejszą umową. W takim
przypadku Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym,
z chwila doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej.
2.Ponadto Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy jeżeli:
a)wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym , czego nie można było przewidzieć, w chwili zawarcia umowy- odstąpienie od umowy w
tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach i musi zawierać uzasadnienie.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu
wykonania części umowy.
3.Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w następujących przypadkach:
-kary umownej w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 3 ustęp 1 umowy w
przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy
-kary umownej w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia za jeden dzień wykonywania usług w
przypadku niepodstawienia któregokolwiek z pojazdów mimo wezwania Wykonawcy –za każdy dzień
kalendarzowy nie podstawienia pojazdu.
Kary powyższe mogą być stosowane kumulatywnie.

4.Umowa może ulec rozwiązaniu przez każdą ze stron z a miesięcznym okresem wypowiedzenia
licząc od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia od umowy.
5.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej – pod rygorem nieważności.
6.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają
następujące szczegółowe obowiązki:
-w termie 14 dni od daty przekazania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół odstąpienia.
-Wykonawca zabezpieczy przerwane usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym , na koszt tej
strony, która odstąpiła od umowy.
§ 12
Należności płatne będą w miesięcznym okresie rozliczeniowym, na podstawie faktur w ciągu 21 dni
od dostarczenia ich Zamawiającemu. Podstawą wystawienia faktur są karty pracy Wykonawcy
potwierdzone przez upoważnione osoby Zamawiającego uwzględniające poszczególne pozycje
kosztorysowe w zakresie wykonywania usług.
2.Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
§13
Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron , wyrażoną na piśmie , w postaci aneksu.
§ 14.
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na
osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
§ 15.
1.Zamawiający zgodnie z art.144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej , z uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia.
1.2.Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku :
a)konieczność skrócenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na okoliczności uniemożliwiające
dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których Zamawiający nie mógł
przewidzieć w chwili sporządzania niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy.
b)usługi objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ co uniemożliwiło terminowe
zakończenie realizacji przedmiotu umowy.

1.3.Zmiana podwykonawcy-na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy,
wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji
przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę
oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o
braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. Jeżeli zmiana
dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy
podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Zmiany
podwykonawcy można dokonać jedyni, jeżeli wykonywanie części robót przez podwykonawcę zostało
wskazane przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie iż
zamierza powierzyć część robót podwykonawcom, ich wprowadzenie na etapie wykonywania umowy
jest niedopuszczalne.
1.4.Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można
było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których
zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby w skutek wydarzeń losowych osoby
wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy;
W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana
którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie
przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje zmianę wyłącznie w tedy gdy kwalifikacje i
doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji doświadczenia osób
wskazanych w ofercie Wykonawcy , a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu
wykonania przedmiotu umowy.
1.5.Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści
umowy.
1.6.Zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a-zmiany obowiązującej stawki podatku VAT
Zmiany uzasadnione okolicznościami , o których mowa w art.357 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964rKodeks Cywilny (tj.Dz.U. z 2014rpoz.121 z póź.zm)- „Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany
stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby
jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po
rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego , oznaczać sposób
wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy”
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian , na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu np.144 ustawy Pzp:
a-zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy(np. zmiana rachunku
bankowego)
b-zmiana danych teleadresowych

§ 16.
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przy udziale podwykonawców część Usług:
1)......................................................................
2.Wartość usług wykonanych przez podwykonawcę, którym jest ….................. wynosi
….....................zł.netto +VAT.................... zł=...........................zł
roboty............................. wykonane będą pod nadzorem.........................
3.Jeśli w trakcie realizacji usług Wykonawca poweźmie zamiar zatrudnienia innych
podwykonawców zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego
4.W przypadku zatrudnienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności
określone w art. 647 K C w szczególności dostarczyć Zamawiającemu umowę z podwykonawcą.
5.Zawarcie umów przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami wymaga zgody
Zamawiającego i głównego Wykonawcy, którego łączy umowa z Zamawiającym.

6.Zapłata należnego wynagrodzenia dla podwykonawców będzie na podstawie cesji
wierzytelności na rzecz podwykonawców wynikającej ze stosownej umowy między Wykonawcą
i podwykonawcą.
7.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania podwykonawcy i ponosi za nie
odpowiedzialność odszkodowawczą.

§ 17.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 18.
Spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Cywilny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 19.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik nr 11 do SIWZ
/opcjonalnie/
ZOBOWIAZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
Do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie świadczenie usług w zakresie
transportu drogowego związanego z remontem i utrzymaniem dróg gminnych w gminie Koniecpol
na 2015rok, oraz działając na podstawie art.26 ust.2b Ustawy Pzp
Oświadczam w imieniu
…………………………………………………………………………………………………………
Nazwa podmiotu na zasobach których Wykonawca polega
iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres Wykonawcy
Niezbędne zasoby:
…………………………………………………………………………………………………………..
Należy wskazać zakres zasobów, które zostają udostępnione Wykonawcy
Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………….
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………….
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący
…………………………………………………………………………………………………………..
d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………….
Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust.2b ustawy Pzp odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek nie udostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
………………………………
Data

…..........…....................................................
(podpis osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu wykonawcy)

Uwaga:
Opcjonalnie zamiast niniejszego załącznika można przedstawić inne dokumenty, które odpowiadać będą treścią
niniejszego zobowiązania.

