Świlcza 168
36-072 Świlcza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17-86-70-100
fax. 17-86-70-157

Nr przetargu: RGI.7013.1.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

GMINA ŚWILCZA
województwo podkarpackie

Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: usługi

Transport materiałów drogowych w 2020 r.
Zatwierdzone do użytku w dniu: 08 stycznia 2020 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się nieodpłatnie na stronie
internetowej.
Tryb zamówienia:
Wartość poniżej 30 000,00 euro. Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - podstawa
art. 4 pkt 8.
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4)
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5)

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć
wykonawcy: __________________________________________________ 6
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Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1)

Zamawiający:
Gmina Świlcza
województwo podkarpackie
36-072 Świlcza 168
tel. (17) 86 70 135; 86 70 100 fax. 86 70 157

Z uwagi na zapisy artykułu 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (tj.
DZ. U. z 2019 r. poz. 1843) postępowanie prowadzone jest poza
ustawą w trybie przetargu nieograniczonego.

2)

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 08 stycznia 2020 r.,
w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej
zamawiającego: www.bip.swilcza.com.pl

3)

Opis przedmiotu zamówienia: usługi

3.1.

Nazwa:
Transport materiałów drogowych w 2020 r.

3.2.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
Oferty można składać na dowolną ilość części.
Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta
najkorzystniejsza.
Część nr 1
Usługi transportowe samochodem samowyładowczym o ładowności
18t:
strona: www.bip.swilcza.com.pl
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl
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a) wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów –
rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
b) wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach
prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie
godzinowe wynajmu samochodu.
Zakres:
Transport materiałów sypkich samochodem samowyładowczym o
ładowności 18 t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±10%).
Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy
Świlcza. Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku
miejscach.
Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00
m.
W ofercie należy podać ładowność samochodu oraz cenę za:
►

1 tonokilometr, przy rozliczania części 1a,

►

1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 1b;

Część nr 2
Transport

samochodem

samowyładowczym

o

ładowności

10t.

z urządzeniem do załadunku HDS:
a) wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 10t z
urządzeniem do załadunku HDS,
b) wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów
– rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
c) wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach
prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie
godzinowe wynajmu samochodu.
Zakres:
Transport materiałów samochodem o ładowności 10t. (dopuszczalna
odchyłka ładowności ±20%) z urządzeniem do załadunku HDS
o udźwigu 1.50t. Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na
terenie Gminy Świlcza.
Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.
Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00
m.
strona: www.bip.swilcza.com.pl
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W ofercie należy podać cenę za:
►

1 m-g wynajmu samochodu wraz z pracą HDS i operatorem, przy
rozliczaniu części 2a

►

1 tonokilometr, przy rozliczania części 2b,

►

1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 2c;

Obowiązkiem wykonawcy jest posiadanie zezwolenia do wykonywania
usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.
3.3.

Osoba

odpowiedzialna

za

przygotowanie

opisu

przedmiotu

zamówienia:
mgr inż. Jakub Potyrała;

4)

Termin wykonania zamówienia:
od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r.

5)

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają
dostarczyć wykonawcy:

5.1

Należy złożyć następujące dokumenty:
5.1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy, w którym należy
podać cenę jednostkową netto, stawkę i wartość podatku VAT,
cenę jednostkową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
zgodnie z formularzami ofertowymi. Cena ma zawierać tylko
koszty

związane

z

transportem,

koszty

wynajmu

sprzętu

(w zależności od rodzaju usługi), bez cen materiałów drogowych:
1) dla

części

nr

1,

tj.

Usługi

transportowe

samochodem

samowyładowczym o ładowności 18t:
a) wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych
materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny
tonokilometr,
b) wynajem samochodu do transportu mas ziemnych

przy

robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową –
rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu,
należy podać ładowność samochodu i cenę za:
► 1 tonokilometr,
strona: www.bip.swilcza.com.pl
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► 1 godzinę wynajmu samochodu,
zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej siwz;
2) dla części nr 2, tj. Transport samochodem samowyładowczym
o ładowności 10t. z urządzeniem do załadunku HDS:
a) wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 10t
z urządzeniem do załadunku HDS,
b) wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych
materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny
tonokilometr,
c) wynajem samochodu do transportu mas ziemnych

przy

robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową –
rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu,
należy podać cenę zgodnie z formularzem ofertowym nr 1b
do niniejszej siwz, tj. cenę za:
► 1

m-g

wynajmu

samochodu

wraz

z

pracą

HDS

i operatorem,
► 1 tonokilometr,
► 1

godzinę

wynajmu

samochodu,

przy

rozliczaniu

godzinowego wynajmu samochodu;
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę (z uwzględnieniem
podziału na części).
5.1.2. wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2
do niniejszej siwz,
5.1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5.1.4. pełnomocnictwo w przypadku

podpisywania oferty przez osoby,

których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie
wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 5.1.3.
5.2.

Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.
Dokumenty

są

składane

w

formie

oryginału

(oświadczenia,

pełnomocnictwa) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę.
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Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez
wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości.
Dokumenty

sporządzone

w

języku

obcym

są

składane

wraz

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

6)

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z wykonawcami

oraz

przekazywania

oświadczeń

i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
6.1)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
w następującej formie:
a) pisemnie na adres Zamawiającego:
Urząd Gminy w Świlczy
36-072 Świlcza 168;
b) faxem (17) 86 70 157,
c) e-mailem: ug.swilcza@intertele.pl

6.2)

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

6.3)

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane
faksem lub drogą elektroniczną, muszą być potwierdzone pisemnie.
Oryginał pisma należy niezwłocznie przekazać w formie pisemnej (np.
pocztą, kurierem).

6.4)

Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych
informacji telefonicznie.

6.5)

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia.

Zamawiający

jest

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że
wniosek

o wyjaśnienie

treści

specyfikacji

istotnych

warunków
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zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6.6)

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. 6.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6.7)

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku, o którym mowa w pkt. 6.5.

6.8)

Treść

zapytań

wraz

z

wyjaśnieniami

zamawiający

przekazuje

wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków
zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
6.9)

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem
terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych

warunków

zamówienia,

a

jeżeli

specyfikacja

jest

udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej
stronie.
6.10) Jeżeli zmiana treści niniejszej specyfikacji będzie prowadzić do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej, na której
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
6.11) Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej specyfikacji nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym
przekazano specyfikację, oraz na stronie internetowej na której
zamieszczono niniejszą specyfikację.
6.12) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) W sprawie przedmiotu zamówienia:
mgr inż. Jakub Potyrała
2) W sprawach proceduralnych:
mgr Ewa Dziedzic
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Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8)

Termin związania ofertą.
Wykonawca zostaje związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu
składania ofert.

9)

Opis sposobu przygotowywania ofert.

9.1.

Oferta obejmująca wykonanie przedmiotu zamówienia musi zawierać:

1) Pełną nazwę, dokładny adres wykonawcy, nr NIP, REGON, oraz telefon,
fax, e-mail, adres strony internetowej.
2) Określenie przedmiotu zamówienia.
3) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1
do niniejszej siwz (odpowiednio do części).
4) Wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do
niniejszej siwz.
5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty przez osoby, których
uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z
dokumentu, o którym mowa w pkt 5).
7) Prosi się by oferta była w miarę możliwości:
a) trwale spięta,
b) na początku zawierała spis treści,
c) miała ponumerowane strony,
d) dokumenty były poukładane według spisu treści.
9.2.

Oferty należy sporządzić zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Oferta musi być sporządzona w języku
polskim, trwałą i czytelną techniką (np. na maszynie do pisania,
komputerze, długopisem).

9.3.

Ofertę

podpisuje

wykonawca

lub

upoważnieni

przedstawiciele

wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do
oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez
strona: www.bip.swilcza.com.pl
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wykonawcę. Upoważnienie musi być w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
9.4.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem
nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oferty w postaci elektronicznej.

9.5.

Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

9.6.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić
lub wycofać ofertę.

9.7.

Oferta złożona po terminie określonym w pkt 10.1. zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ofertę po upływie
terminu do wniesienia odwołania.

9.8.

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu
składania ofert.

9.9.

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

9.10. Oferty muszą być umieszczone przynajmniej w jednej zamkniętej
kopercie. Na (zewnętrznej jeżeli jest ich więcej niż jedna) zamkniętej
kopercie należy umieścić dopisek:
Gmina Świlcza
Oferta do przetargu, nr sprawy RGI.7013.1.2020
Transport materiałów drogowych w 2020 r.
Nie otwierać przed dniem 16 stycznia 2020 r. do godz. 10.30
9.11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty
ponosi wykonawca.
9.12. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca
bezwarunkowo akceptuje warunki przetargu określone w niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
10.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy
strona: www.bip.swilcza.com.pl
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w pok. nr 205 – sekretariat na II piętrze.
Oferty należy składać do dnia 16 stycznia 2020 r. do godz. 10.00.
Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.
10.2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 7 - sala
posiedzeń na parterze w dniu 16 stycznia 2020 r. o godz. 10.30.
10.3. Na wniosek wykonawcy, który nie będzie obecny podczas otwarcia
ofert zostanie przekazana informacja z otwarcia ofert tj:
- kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia,
- nazwa i adres wykonawców,
- cena.

11) Opis sposobu obliczenia ceny.
11.1. Pojęcie „cena” rozumiana zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5
lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).
11.2. W ofercie należy podać cenę jednostkową netto, stawkę i wartość
podatku VAT, cenę jednostkową brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z formularzami ofertowymi. Cena ma zawierać
tylko koszty związane z transportem, koszty wynajmu sprzętu (w
zależności od rodzaju usługi), bez cen materiałów drogowych:
1) dla

części

nr

1,

tj.

Usługi

transportowe

samochodem

samowyładowczym o ładowności 18t:
a) wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych
materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny
tonokilometr,
b) wynajem samochodu do transportu mas ziemnych

przy

robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową –
rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu,
należy podać ładowność samochodu i cenę za:
► 1 tonokilometr,
► 1

godzinę

wynajmu

samochodu,

przy

rozliczaniu

godzinowego wynajmu samochodu,
zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej siwz;
2) dla części nr 2, tj. Transport samochodem samowyładowczym
o ładowności 10t. z urządzeniem do załadunku HDS:
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a) wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 10t
z urządzeniem do załadunku HDS,
b) wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych
materiałów – rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny
tonokilometr,
c) wynajem samochodu do transportu mas ziemnych

przy

robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową –
rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu,
należy podać cenę zgodnie z formularzem ofertowym nr 1b do
niniejszej siwz, tj. cenę za:
► 1 m-g wynajmu samochodu wraz z pracą HDS i operatorem,
► 1 tonokilometr,
► 1

godzinę

wynajmu

samochodu,

przy

rozliczaniu

godzinowego wynajmu samochodu;
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę (z uwzględnieniem
podziału na części).
Do każdej części zamówienia należy podać oddzielnie cenę.
11.3. Cena netto podana w ofercie pozostaje niezmienna do końca realizacji
przedmiotu zamówienia.
11.4. Cena ma zawierać wszystkie koszty prac, materiałów, sprzętu,
opracowań, opłat, uzgodnień, dojazdów, oraz inne koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami.
11.5. UWAGA !
Zamawiający nie udziela zaliczek.
11.6. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą
będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między zamawiającym
a wykonawcą w obcych walutach.
11.7. Cena netto podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega
zmianom przez okres obowiązywania umowy.
11.8. Cena netto podana w ofercie nie podlega negocjacjom.
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12) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
12.1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami: cena 100%.
12.2. Oferty będą oceniane według poniższego wzoru:
najniższa cena jednostkowa brutto
------------------------------- x waga kryterium = ……… pkt
cena jednostkowa brutto badanej oferty
Część nr I – Transport samochodem samowyładowczym o ładowności
18T
 cena jednostkowa brutto za 1 tonokilometr, waga kryterium 50
%,
 cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynajmu samochodu,
waga kryterium 50%;
Część nr II – Transport samochodem samowyładowczym o ładowności
10 T z urządzeniem do załadunku HDS
 cena jednostkowa brutto za 1 m-g wynajmu samochodu wraz z
pracą HDS i operatorem, waga kryterium 25 %,
 cena jednostkowa brutto za 1 tonokilometr, waga kryterium 50
%,
 cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynajmu samochodu,
waga kryterium 25%;
12.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą
ilość punktów. Dla każdej części Zamawiający będzie oddzielnie
oceniał i porównywał oferty.
Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta
najkorzystniejsza.
12.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
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12.5. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
12.6. Zamawiający będzie oceniał oferty według dokumentów złożonych do
oferty, według kryteriów podanych w niniejszej specyfikacji.

13) Informacje

o

formalnościach,

jakie

powinny

zostać

dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
13.1. O wyborze ofert oraz o planowanym terminie zawarcia umowy z
Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się
o

udzielenie

zamówienia

oraz

zamieści

informację

na

stronie

internetowej zamawiającego.
13.2. Umowa

będzie

podpisywana

w

siedzibie

Zamawiającego

po

wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu.

15) Istotne postanowienia umowy.
Uwaga!!!
Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy
z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Umowa
Nr RGI.7013.1.2020
zawarta w dniu ……

2020 r. w Świlczy pomiędzy Gminą Świlcza,

36-072 Świlcza 168
REGON 690582140, NIP 517-00-45-613
zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez
Wójta Gminy Świlcza mgr inż. Adama Dziedzica
a

….
REGON, NIP
zwanym dalej „Wykonawcą”

o treści następującej:
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§ 1.
1. Zamawiający zleca, a wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego (w

trybie poza ustawą Prawo zamówień publicznych, wartość zamówienia
poniżej 30 000,00 euro) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na
jego rzecz usług polegających na: .. zakres jak w siwz .. odpowiednio do
części.
2.Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenia do wykonywania usług
zgodnych
z przedmiotem zamówienia.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi bez względu na porę dnia
lub nocy, bez względu na dzień tygodnia, bez względu na warunki
klimatyczne,

w sposób

i

z intensywnością

warunkowaną

potrzebami

Zamawiającego.
2. Szczegółowy zakres i rodzaj usług, termin oraz szczegółowa lokalizacja
pracy będzie każdorazowo określana przez Zamawiającego w formie
zlecenia podpisanego przez Wójta lub upoważnionego pracownika.
3. Warunek wykonania usługi uważa się za spełniony jeżeli Wykonawca
uzyska

potwierdzenie

wykonania

usługi

przez

upoważnionego

przedstawiciela Zamawiającego na posiadanej przez Wykonawcę karcie
drogowej zawierającej w szczególności datę, rodzaj i zakres usługi oraz
miejsce wykonanej usługi.
§ 3.
1. Okres związania umową od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r.
2. W okresie związania umową Wykonawca zobowiązuje się pozostawać w
pełnej dyspozycji Zamawiającego i gotowości do wykonywania usług
będących przedmiotem umowy.
§ 4.
1. Tytułem realizacji usług będących przedmiotem umowy Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie obliczone na podstawie stawek w wysokości: …zł
netto

za

..

odpowiednio

do

części

(słownie:

…)

z doliczeniem obowiązującego podatku VAT.
Maksymalne wynagrodzenie za przedmiot umowy określa się na kwotę ….
zł brutto (słownie: ….) zwane dalej w treści umowy

„maksymalnym

wynagrodzeniem umownym”.
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Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu do zapłaty faktury za

usługi zrealizowane w okresie miesiąca poprzedzającego ich złożenie.
Wraz

z

fakturą

wykonawca

obowiązany

jest

złożyć

dokumenty

potwierdzające wykonanie usług.
3.

Stawki, o których mowa w ust. 1 są niezmienne do końca realizacji

przedmiotu umowy i zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu umowy za wyjątkiem zmiany wysokości ustawowej stawki
podatku VAT, w takim przypadku odpowiednio ulegnie zmianie wysokość
stawki brutto.
4. Zamawiający nie udziela zaliczek.
5. Termin realizacji faktur przez Zamawiającego wynosi 14 dni od daty
dostarczenia mu faktury oraz karty drogowej potwierdzającej wykonanie
usługi o której mowa w § 2 ust. 3.
6. W przypadku rozliczania usług wykonanych przez podwykonawcę,
podstawą

wystawienia rachunku przez Wykonawcę, obok dokumentów

wymaganych ustępem 2, stanowi rachunek podwykonawcy wraz z
dowodem zapłaty za wykonane usługi, względnie rachunek podwykonawcy
oraz dyspozycja Wykonawcy dokonania przelewu przez Zamawiającego
zafakturowanej
rachunek

kwoty

bankowy.

przez
Jeżeli

podwykonawcę
fakturowane

bezpośrednio

usługi

na

wykonywało

jego
kilku

podwykonawców, treść niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do
wszystkich podwykonawców.
7. W przypadku powierzenia wykonania części usług podwykonawcy,
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi.
§ 5.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:
1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w skutek okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca – w wysokości 30% maksymalnego
wynagrodzenia umownego,
2) opóźnienia
zamówienia

w
–

wykonaniu

przedmiotu

w wysokości

0,5%

umowy

w

maksymalnego

części

według

wynagrodzenia

umownego za każdy dzień opóźnienia,
3) za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania
umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy, SIWZ
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oraz szczegółowym zakresem i opisem przedmiotu zamówienia, w
wysokości 500,00 zł.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych oraz innych
roszczeń finansowych bezpośrednio z faktury dotyczącej realizacji
danego zamówienia.
3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego

na

zasadach

ogólnych

w

przypadku,

gdy

szkoda

przekracza wysokość kar umownych.
§ 6.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i dochodzenia
odszkodowania z tym związanego, w razie co najmniej dwukrotnego
stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez
Wykonawcę.
2. Zamawiającemu przysługuje względem Wykonawcy roszczenie o pokrycie
wszelkich szkód na osobach trzecich lub w ich imieniu powstałych wskutek
niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego usług będących
przedmiotem umowy.
3. W

razie

zaistnienia

istotnej

zmiany

okoliczności

powodującej,

że

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 7.
Wszelkie

zmiany

umowy

wymagają

formy

pisemnej

pod

rygorem

nieważności.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, w tym do przypadków
odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn innych niż wymienione w
paragrafach poprzedzających, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 9.
Strony ustalają, że spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy zostają
poddane sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego.
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§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.

16) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza
składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
Oferty można składać na dowolną ilość części.
Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta
najkorzystniejsza.
Część nr 1
Usługi transportowe samochodem samowyładowczym o ładowności
18t:
a) wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów –
rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
b) wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach
prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie
godzinowe wynajmu samochodu.
Zakres:
Transport materiałów sypkich samochodem samowyładowczym o
ładowności 18 t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±10%).
Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy
Świlcza. Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku
miejscach.
Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00
m.
W ofercie należy podać ładowność samochodu i cenę za:
►

1 tonokilometr,

►

1 godzinę wynajmu samochodu;
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Część nr 2
Transport

samochodem

samowyładowczym

o

ładowności

10t.

z urządzeniem do załadunku HDS:
a) wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 10t
z urządzeniem do załadunku HDS,
b) wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów
– rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr,
c) wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach
prowadzonych przez gminną grupę remontową – rozliczanie
godzinowe wynajmu samochodu.
Zakres:
Transport materiałów samochodem o ładowności 10t. (dopuszczalna
odchyłka ładowności ±20%) z urządzeniem do załadunku HDS
o

udźwigu

1.50t.

(dot.

części

2a).

Transport,

rozładunek

we

wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza.
Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach.
Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00
m.
W ofercie należy podać cenę za:
►

1 m-g wynajmu samochodu wraz z pracą HDS i operatorem, przy
rozliczaniu części 2a

►

1 tonokilometr, przy rozliczania części 2b,

►

1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 2c;

17) Informacja

o

przewidywanych

zamówieniach

uzupełniających
Zamawiający

przewiduje

możliwość

udzielenia

zamówień

uzupełniających przy zachowaniu następujących przesłanek:
1) zostaną zlecone w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia
podstawowego,
2) zostaną zlecone dotychczasowemu wykonawcy usług,
3) zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych usług,
4) zamówienia

te

będą

zgodne

z

przedmiotem

zamówienia

podstawowego,
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5) zamówienia te nie mogą łącznie przekroczyć 40 % wartości
zamówienia podstawowego.

18) Adres

poczty

zamawiającego,

elektronicznej
jeżeli

lub

strony

zamawiający

internetowej
dopuszcza

porozumiewanie się drogą elektroniczną.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający
i wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną. Jeśli zamawiający
lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogą elektroniczna, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania odpowiednio faksem lub
e-mailem zwrotnym.
Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

19) Klauzula informacyjna z RODO
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
1. Administratorem

Państwa danych osobowych w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
5/46/WE („RODO") jest: Gmina Świlcza, 36-072 Świlcza 168, e-mail:
ug.swilcza@intertele.pl
2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panem Danielem
Pankiem, wysyłając e-mail: biuro@mpls.com.pl;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit.
f) RODO w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń
wynikających z odrębnych przepisów.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej
„ustawa Pzp";
5. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do danych osobowych,
• sprostowania
danych
osobowych
w
przypadku,
gdy
są
nieprawidłowe, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
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w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników; o uzupełnienia
danych osobowych, w przypadku, gdy są niekompletne,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust, 2 RODO
tj, przechowywania danych osobowych w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
• wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzanych danych, z
zastrzeżeniem, iż przysługuje ono wyłącznie w zakresie danych
przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają Państwo, i przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
a) w celu związanym z prowadzeniem postępowania - zgodnie z
art, 97 ust, 1 ustawy Pzp, przez okres 4 I od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
b) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - do momentu
przedawnienia roszczeń.
7. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisać ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencji niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
tj. odrzucenie oferty, lub wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty.
8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.
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20) Załączniki
Załącznik nr 1a
OFERTA

Gmina Świlcza
36-072 Świlcza 168

Pełna, dokładna nazwa składającego ofertę
………………………………………..………………..…………………………………………………………...
Siedziba ……………………………………………………………..…………………………………………….
Adres do korespondencji
…………………………………………………………………………………………………………….….……..
REGON ………………………………………. NIP …………………………………….………………..………
Tel. ……………………………..………

Fax. ………………………………………………………..……….

e-mail ……………………………………… adres strony internetowej …………………………..………
(wykonawca podaje te dane, które posiada)

Nawiązując do ogłoszenia o

przetargu nieograniczonym nr

RGI.7013.1.2020

ogłoszonego w siedzibie i na stronie internetowej Gminy Świlcza: www.bip.swilcza.com.pl w
dniu ….. stycznia 2020 r. składam ofertę do przetargu nieograniczonego na zadanie pn:
Transport materiałów drogowych w 2020 r. tj. na usługi transportowe samochodem
samowyładowczym o ładowności 18t (część nr 1), w zakresie, terminie i warunkach
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:
Ładowność samochodu ……………….. T
Cena jednostkowa netto: …………………………………… zł za 1 tonokilometr
Podatek VAT …………………..……….% …………………………. zł

Cena jednostkowa brutto: …………………………………… zł za 1 tonokilometr
Słownie cena jednostkowa brutto: ……………………………….……….. złotych za 1 tonokilometr;
---------------------------Cena jednostkowa netto: …………………………………… zł za 1 godzinę wynajmu samochodu
Podatek VAT …………………..……….% …………………………. zł

Cena jednostkowa brutto: …………………………………… zł za 1 godzinę wynajmu samochodu
Słownie cena jednostkowa brutto: ……………………………….……….. złotych za 1 godzinę wynajmu
samochodu.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
5/46/WE („RODO”) wobec osób fizycznych/osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.

....................................................
Data
...............................................................
Podpis
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Załącznik nr 1b.
Gmina Świlcza
36-072 Świlcza 168
Pełna, dokładna nazwa składającego ofertę
………………………………………..……………….…………………………………………………………………..…..
Siedziba …………………………………………….………………..…………………………………………………..….
Adres do korespondencji: …………………………….……………………………………….…………………….…..
REGON …………………………………………………….…………………….…………………………………….……..
NIP ……………………………………………………..………………..……………………………………………….……
Tel. ………………………………………………………..……………….………………………………………………….
e-mail ……………………………………… adres strony internetowej ………………………………………………
(wykonawca podaje te dane, które posiada)

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr RGI.7013.1.2020 ogłoszonego
w siedzibie i na stronie internetowej Gminy Świlcza: www.bip.swilcza.com.pl w dniu ….. stycznia 2020
r. składam ofertę do przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Transport materiałów drogowych w
2020 r.

tj.

na transport samochodem samowyładowczym o ładowności 10t z urządzeniem do

załadunku HDS (część 2) w zakresie, terminie i warunkach określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia za cenę :
Ładowność samochodu …….…. T
Cena jednostkowa netto: …………………… zł za 1 m-g wynajmu samochodu wraz z pracą HDS i operatorem
Podatek VAT …………………..……….% …………………………. zł
Cena jednostkowa brutto: ………………… zł za 1 m-g wynajmu samochodu wraz z pracą HDS i operatorem
Słownie cena jednostkowa brutto ……………………………………………………..….. złotych za 1

m-g wynajmu

samochodu wraz z pracą HDS i operatorem
------------------------------------------------------------------------------------Cena jednostkowa netto: …………………………………… zł za 1 tonokilometr
Podatek VAT …………………..……….% …………………………. zł
Cena jednostkowa brutto: …………………………………… zł za 1 tonokilometr
Słownie cena jednostkowa brutto: ……………………………….……….. złotych za 1 tonokilometr;
---------------------------Cena jednostkowa netto: …………………………………… zł za 1 godzinę wynajmu samochodu
Podatek VAT …………………..……….% …………………………. zł
Cena jednostkowa brutto: …………………………………… zł za 1 godzinę wynajmu samochodu
Słownie cena jednostkowa brutto: ……………………………….……….. złotych za 1 godzinę wynajmu samochodu.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
5/46/WE („RODO”) wobec osób fizycznych/osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.

....................................................
Data
...............................................................
Podpis
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Załącznik nr 2

Oświadczenie
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr RGI.7013.1.2020 na zadanie pn.:
Transport materiałów drogowych w 2020 r.
ogłoszonego przez Gminę Świlcza,
1. Oświadczam, że przystępując do przetargu nieograniczonego będę
związany/na ofertą przez 30 dni licząc od terminu otwarcia ofert.
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią ogłoszenia o zamówieniu
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią ogólnych warunków
umowy i akceptuję jej brzmienie oraz deklaruję gotowość do zawarcia
umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

………………………………….
Data

………………………………….
Podpis lub podpisy
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