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Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)

dla zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: Usługa w zakresie bieżącego
utrzymania dróg – zakup tłucznia (ZP.271.5.4.2019).
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Strzelce Opolskie: 14 lutego 2019 rok

Specyfikacja Warunków Zamówienia
Gmina Strzelce Opolskie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, na zadanie
pod nazwą: „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – zakup tłucznia”.
Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z przepisem art. 4
pkt 8 tej Ustawy PZP.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim
wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Strzelec Opolskich Nr I/26/2018, z dnia 20-06-2018 r. w trybie
„zapytania ofertowego”. Szczegółowe zasady i sposób postępowania określone zostały w niniejszym
dokumencie, a w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
roku Kodeks Cywilny.
Zawartość niniejszej Dokumentacji przetargowej
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Część I SWZ – informacje wstępne
Numer referencyjny
Zainteresowani postępowaniem wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni
powoływać się na ten następujący znak: ZP.271.5.4.2019.
Znaczenie niektórych użytych w dokumentach terminów
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

(9)

Ustawa PZP – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 i późn. zm.).).
Kodeks Cywilny lub KC – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018,
poz. 1025 i późn. zm.).
Ustawa o podatku VAT – Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2017 poz. 1221 i późn. zm.).
Prawo pocztowe – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188
i późn. zm.).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 i późn. zm.).
Zamawiający – Gmina Strzelce Opolskie.
Wykonawca – osoba fizyczna lub osoba prawna, zaproszona do złożenia oferty;
SIWZ –podstawowy dokument zamówienia na podstawie którego zostanie przeprowadzona
procedura wyboru wykonawcy, zawierający w szczególności m. in.: opis przedmiotu zamówienia,
tryb udzielania zamówienia, termin wykonania, warunki udziału i kryteria oceny ofert
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Część II SWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Opis i zakres zamówienia
3.1.
3.2.

3.3.

Nazwa zadania: „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – zakup tłucznia”.
Opis zamówienia. Zamówienie polegać będzie na zaopatrywaniu w 2019 roku Gminę Strzelce
Opolskie w kruszywo wapienne o granulacji 4-31,5 mm, przeznaczonego do remontu dróg transportu
rolnego.
Zakres i wielkość zamówienia.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę lub dostawę wraz z wbudowaniem (rozścielenie i uwałowanie,
do wyrównania powierzchni) kruszywa wapiennego o granulacji 4-31,5 mm, przy czym dopuszcza się
frakcje pośrednie 5-31,5 mm lub 5-32 mm. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać lub
dostarczyć i wbudować przedmiotowy kamień we wskazane przez Zamawiającego miejsce, leżące na
terenie gminy Strzelce Opolskie, w ilościach i terminach zależnych od potrzeb Zamawiającego.
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Minimalna ilość pojedynczego zlecenia nie będzie mniejsza niż 5 ton, a termin realizacji danego
zlecenia nie będzie krótszy niż 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania zlecenia.
Zamawiający planuje zakup ok. 3030 ton kruszywa, przy czym szacuje się że ok. 70 % stanowić będzie
dostawa, a ok. 30% ton dostawa z wbudowaniem (rozścieleniem i zawałowaniem).
Wymogi dotyczące sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

Za zgodą wykonawcy ilość pojedynczego zlecenia jak i termin może zostać ustalony poniżej
ograniczeń minimalnych (określonych w punkcie 3.3.).
Zamawiający będzie, w zależności od potrzeb, zlecał dostawę danej partii surowca, za pomocą
telefaksu lub poczty elektronicznej. W zleceniu Zamawiający określi: ilość zamawianego kamienia,
rodzaj usługi tj. dostawa lub dostawa wraz z wbudowaniem (rozścielenie i uwałowanie), miejsce
i termin dostawy lub usługi oraz imię, nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dostawy (dostawy z
usługą).
Środki transportu tłucznia muszą być dostosowane do lokalnych dróg dojazdowych (tonaż
samochodów dostarczających partie tłucznia należy uzgodnić z osobą określoną w zleceniu).
Wybrany w postępowaniu wykonawca przed dostarczeniem zamawianego kamienia zobowiązany
będzie, każdy ładunek zważyć na wadze posiadającej aktualną legalizację i wypełnić dokument
dostawy WZ stanowiących załącznik do niniejszej instrukcji. W razie wątpliwości, na żądanie
Zamawiającego ładunek może zostać ponownie zważony w obecności przedstawiciela
Zamawiającego, na wadze znajdującej się na terenie Strzelec Opolskich. Koszty drugiego ważenia
ponosi Zamawiający, chyba że stwierdzony zostanie niedobór większy niż 5 %. W takim przypadku
Wykonawca ponosi koszt ważenia oraz zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości określonej
w projekcie umowy.
W przypadku dostarczenia kamienia o granulacji innej niż dopuszczalna, wykonawca zobowiązany,
będzie na własny koszt zabrać przywiezioną partię i dostarczyć ponownie zamówiony kamień
o właściwej granulacji.
Wybrany wykonawca, na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedstawić świadectwo
legalizacji urządzenia używanego do ważenia tłucznia (wagi samochodowej lub wagi na łyżce
ładowarki).
Nomenklatura wg Wspólnego słownika zamówień CPV
Główny przedmiot
44.11.31.40-8

Kamień drogowy

60.10.00.00-9

Usługi w zakresie transportu drogowego

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej oraz minimalne warunki jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
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Część III SWZ – Instrukcja dla wykonawców
Nazwa i adres Zamawiającego
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

Nazwa Zamawiającego: Gmina Strzelce Opolskie.
Adres Zamawiającego: pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie.
Godziny urzędowania: od wtorku do piątku: od 730 do 1530 a w poniedziałek od 730 do 1700.
Telefon: 77/404-93-00 do 06, faks. 77/461-22-88.
Regon: 531413277; NIP: 7561858899.
Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl.
Strona internetowa: http://www.strzelceopolskie.pl lub http://bip.strzelceopolskie.pl.
Tryb udzielenia zamówienia, rodzaj zamówienia

9.1.

9.2.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie
z przepisem art. 4 pkt 8 tej Ustawy PZP. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu
udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Strzelec
Opolskich Nr I/26/2018, z dnia 20-06-2018 r. w trybie „zapytania ofertowego”. Szczegółowe zasady
i sposób postępowania określone zostały w niniejszym dokumencie, a w sprawach
nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny
Rodzaj zamówienia: dostawa.
Termin wykonania zamówienia

10.1.
10.2.

Przedmiotowe zamówienie powinno być realizowane do 15 września 2019 r. lub do wyczerpania
środków, jakimi dysponuje Zamawiający na realizację całego zamówienia.
Zamawiający będzie, zlecał wykonanie określonego zakresu w ilościach zależnych od potrzeb. Termin
realizacji danego zlecenia zostanie każdorazowo wyznaczony przez Zamawiającego.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także dane osoby upoważnionej do porozumiewania się
z wykonawcami.

11.1.
(11.1.1)

(11.1.2)

11.2.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
Oferta, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje Zamawiający
i wykonawcy przekazują: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, przy czym, w przypadku
przesłania danej korespondencji faksem lub elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
Adres, numer faksu, adres poczty internetowej Zamawiającego oraz godziny urzędowania został
podany w pierwszym punkcie II części SWZ (Instrukcja dla wykonawców).
Osoba upoważniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe:
Numer telefonu / e-mail
Numer pokoju
Godziny, w których udzielane są
informacje dotyczące przetargu

Hubert Waloszek
kierownik referatu Zamówień Publicznych
77/ 404-93-38 / h.waloszek@strzelceopolskie.pl
p. 28 (w siedzibie Zamawiającego)
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500
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Wymagania dotyczące wadium.
Wadium nie jest wymagane
Termin związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Opis sposób przygotowania oferty.
14.1.
(14.1.1)

(14.1.2)

Oferta musi zawierać poniżej wymienione elementy:
nazwę i adres składającego ofertę (ewentualnie partnera wiodącego, reprezentującego
występujących wspólnie wykonawców),
ofertę cenową, tzn.:
•

(14.1.3)

(14.1.4)

14.2.
14.3.
14.4.

14.5.
14.6.

14.7.
(14.7.1)

(14.7.2)

(14.7.3)
(14.7.4)
(14.7.5)
(14.7.6)
(14.7.7)
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cenę jednostkową brutto za dostawę jednej tony kamienia o dopuszczalnej granulacji we
wskazane miejsce, leżące na terenie gminy Strzelce Opolskie,
• cenę jednostkową brutto za dostawę i wbudowanie (rozścielenie i uwałowanie – do wyrównania
nawierzchni) jednej tony kamienia o dopuszczalnej granulacji we wskazanym miejscu, leżącym
na terenie gminy Strzelce Opolskie.
Upoważnienie osoby lub osób, które podpisały ofertę do reprezentowania danego podmiotu, o ile
nie wynika to z innych dokumentów, przedłożonych przez wykonawcę.
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.
Oferta, wszystkie oświadczenia muszą być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela lub
przedstawicieli wykonawcy.
Ubiegający się o zamówienie wykonawca winien w ofercie zamieścić wszystkie informacje żądane
przez Zamawiającego.
Oferta musi mieć formę pisemną, zapewniającą pełną czytelność jej treści i musi być sporządzona
w języku polskim. Wszystkie złożone w ofercie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski
muszą zostać przetłumaczone na język polski.
Zmiana lub korekta określonego w ofercie ryczałtowego wynagrodzenia brutto (formularzu
ofertowym) musi zostać parafowana przez osobę/osoby, które podpisały ofertę.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami, oznaczona „Oferta na zadanie pn. Usługa w zakresie
bieżącego utrzymania dróg – zakup tłucznia (ZP.271.5.4.2019)”, a w wersji papierowej dodatkowo
z dopiskiem – „nie otwierać przed rozpoczęciem przetargu”, może zostać złożona: osobiście, pocztą,
pocztą elektroniczną.
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
jej treść nie odpowiada treści SWZ, chyba że Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę pisarską,
oczywistą omyłkę rachunkową lub inną omyłkę niepowodująca istotnych zmian w treści oferty;
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
zawiera błędy w obliczeniu ceny;
wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki;
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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14.8.

Zamawiający, zamieścił w III części dokumentacji przetargowej wzór oferty. Wykonawca może na
własną odpowiedzialność wykorzystać przygotowane przez Zamawiającego formularze, bądź złożyć
ofertę na innych drukach, zawierających wszystkie wymagane informacje.
Miejsce i termin składania ofert.

15.1.

15.2.

15.3.
15.4.
15.5.

15.6.

Ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami
i oświadczeniami należy przesłać pocztą, drogą elektroniczną lub złożyć w Urzędzie Miejskim
w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1, w pokoju nr 1 (kancelaria).
Adres poczty elektronicznej podano w niniejszym dokumencie.
Zaleca się, aby w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną, oznaczyć ją zgodnie z pkt. 14.6.
SWZ oraz telefonicznie powiadomić o tym Referat ZP (tel: 77/404-93-38).
Termin składania ofert upływa w dniu 28 lutego 2019 r. o godzinie 1010.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom, o ile zostały przekazane pocztą lub złożone
w kancelarii Urzędu.
Wykonawca może, tylko przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, pisemnego powiadomienia Zamawiającego
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być przygotowane, opieczętowane
i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 14.6, z dodatkowym dopiskiem „Zmiana” lub
„Wycofanie”.

15.7.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składnia ofert o godzinie 1030 w siedzibie
Zamawiającego.

15.8.

Oferenci mogą być obecni na pierwszej jawnej części przetargu „sesja otwarcia ofert”.
Opis sposobu obliczenia ceny.

16.1.

Zamawiający dokona obliczenia ceny ofert na podstawie zaoferowanych cen jednostkowych
i szacowanej ilości (3030 t z czego 70% tylko dostawa oraz 30% dostawa i wbudowanie), zgodnie ze
wzorem określonym poniżej. Szacowana ilość została określoną na podstawie danych z realizacji
podobnych dostaw w 2018 roku. (wzór: 16.1).

gdzie:

𝐶𝑖 = 3030 ∙ (0,7 ∙ 𝐾𝑖 + 0,3 ∙ 𝑊𝑖 )
Ci
Ki
Wi

- obliczona cena oferty
- oferowana cena jednostkowa (brutto) dostawy jednej tony kamienia zł/t;
- oferowana cena jednostkowa (brutto) dostawy i wbudowania jednej tony
kamienia zł/t;
Uwaga! Przyjęte do obliczenia ceny oferty ilości są wielkościami przybliżonymi, oszacowanymi
na podstawie zamówienia z poprzedniego roku. Ostateczne ilości zleconych dostaw lub usług
wbudowania kamienia wynikać będą z rzeczywistych potrzeb i możliwości finansowych
Zamawiającego, przy czym całkowita wartość zamówienia nie przekroczy kwoty maksymalnej
przyjętej przez Zamawiającego.

(ZP.271.5.4.2019). Część III SIWZ – Instrukcja dla wykonawców

9

Zasady i warunki płatności
17.1.

17.2.

17.3.

Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest wynagrodzeniem kosztorysowym, tzn. Zamawiający
zapłaci wykonawcy za realizację poszczególnych zleceń cząstkowych wynagrodzenie obliczone jako
suma iloczynów zaoferowanych cen jednostkowych i faktycznej ilości realizacji danego zlecenia.
Faktura zostanie wystawiona po odbiorze zlecenia cząstkowego dokonanego przez osoby
wyznaczone do odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego i pokwitowaniem odbioru na
dokumentach z ważenia (WZ).
Termin płatności: do 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenie między
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych.
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będzie
w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w innych walutach.
Opis kryteriów wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu oceny ofert.

19.1.
(19.1.1)
(19.1.2)

(19.1.3)

(19.1.4)

19.2.
(19.2.1)

Ocena ofert pod względem zaistnienia przesłanek do ich odrzucenia (badanie ofert).
Zamawiający przeprowadzi badanie ofert i odrzuci ofertę w przypadkach określonych w SWZ.
Zamawiający może o ile zaistnieje taka potrzeba, w toku badania ofert żądać od wykonawcy złożenia
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub/i uzupełnienia oferty. Przedmiotowe wyjaśnienia
lub/i uzupełnienia wykonawca zobowiązany będzie złożyć pisemnie lub przesłać faksem bądź drogą
internetową, na adres Zamawiającego wskazany w niniejszej instrukcji oraz oznaczyć „Wyjaśnienia
dotyczące złożonej oferty na zadanie pn. Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – zakup
tłucznia (ZP.271.5.4.2019) – pilne”.
W przypadku podejrzeń zaoferowania w ofercie rażąco niskiej ceny Zamawiający przeprowadzi
procedurę sprawdzającą, posiłkując się przepisami art. 90 ustawy PZP.
Zamawiający, poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Ocena ofert – wybór najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający oceni oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez wykonawców
niewykluczonych z postępowania, w oparciu o następujące kryterium:
Lp.
1

(19.2.2)

Kryterium
Cena

Maksymalna możliwa do
uzyskania ilość pkt.

Znaczenie [%]

100 pkt.

100 %

Sposób dokonywania oceny i przydzielania punktów w kryterium „Cena” - Pi [wzór: 20.2/1]

Cm
Wi = 100 •
Ci

gdzie:
Ci – cena (brutto) obliczona wzorem 17.1.
cm – najniższa z oferowanych cen (brutto).

Uwaga! Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty, dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
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19.3.
19.4.

19.5.
(19.5.1)

(19.5.2)

(19.5.3)

(19.5.4)

19.6.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość punktów.
Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu nie będzie można dokonać wybory najkorzystniejszej oferty,
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów Zamawiający wezwie
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert
dodatkowych, przy czym nie mogą one, w żadnym kryterium, być gorsze niż oferty pierwotne.
Zamawiający może zrezygnować z wyboru oferty (unieważnić postępowanie), w szczególności
w przypadku, gdy:
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty,
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym,
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
wystąpiła inna okoliczność powodująca, że wybór oferty najkorzystniejszej nie leży w interesie
Zamawiającego.
O unieważnieniu procedury, Zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, oddzielnym
pismem (drogą elektroniczną).
Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy

20.1.
20.2.

20.3.
20.4.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego, przy czym
Zamawiający wyznaczy termin podpisania umowy i powiadomi o tym wybranego wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza, na wniosek wykonawcy, możliwość zawarcia umowy w sposób
korespondencyjny, przy czym w takiej sytuacji jednostronnie podpisana umowa, musi dotrzeć do
Zamawiającego najpóźniej na jeden dzień przez wyznaczonym terminem jej zawarcia.
Jeżeli wybrana oferta nie jest oryginałem (została złożona pocztą elektroniczną) wykonawca
zobowiązany będzie przedłożyć oryginał oferty przed zawarciem umowy.
Jeżeli wybrany wykonawca nie przystąpi w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy Zamawiający,
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej
oceny. Zapis dotyczy również kolejnych przypadków.
Istotne postanowienia, które zostaną zawarte w treści umowy.
Do niniejszej dokumentacji przetargowej załączono projekt umowy.
Zakres dopuszczalnych istotnych zmian postanowień zawartej umowy.
Dopuszcza się możliwość zmiany określonej w umowie wartości całkowitego wynagrodzenie za
zrealizowanie umowy.
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Inne istotne postanowienia
23.1.

23.2.
23.3.
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

Wykonawca, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
Przedmiotowy wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
w referacie Zamówień publicznych (pokój nr 28) lub przesłać pocztą, faksem bądź drogą
elektroniczną na adres Zamawiającego, (pkt. 2), z dopiskiem „Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ na
zadanie pn. „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – zakup tłucznia” (ZP.271.5.4.2019) –
PILNE”
W sprawach nieokreślonych w niniejszej dokumentacji przetargowej mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję się, że:
administratorem danych osobowych jest: Gmina Strzelce Opolskie (p. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce
Opolskie);
inspektorem ochrony danych w Gminie Strzelce Opolskie jest Pani Karolina Kozołup (adres email: abi@strzelceopolskie.pl, telefon: 77/404-93-73);
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania;
dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia;
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
wykonawca posiada następujące uprawnienia:
•

na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgromadzonych przez
Zamawiającego w związku z prowadzoną procedurą;

•

na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy;

•

na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, 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;

•

8)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
nie przysługuje osobom, o których dane Zamawiający pozyskał:
•

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

•

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

•

9)
12

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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Część IV SIWZ – Projekt Umowy
Umowa nr 5/4/ZP/2019
na wykonanie zadania pn. „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – zakup tłucznia” (ZP.271.5.4.2019),
zawarta w dniu …………………………. w Strzelcach Opolskich pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie, zwaną w dalszej treści
Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Burmistrza Strzelec Opolskich Tadeusza Goca,
a ………………… z siedzibą w …………………………., wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy
w ………………. pod numerem KRS ………………, (NIP: …………….; Regon: …………….., Kapitał zakładowy: ……………….), zwaną
w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: ……………………….,
Wykonawca i Zamawiający w dalszej treści Umowy zwani są również łącznie „Stronami” lub „Stronami Umowy”, bądź
każdy z osobna „Stroną” lub „Stroną Umowy”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie „Zapytania ofertowego” do którego,
zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, nie stosuje przepisów tej ustawy oraz na podstawie Regulaminu,
dokumentacji przetargowej i wybranej oferty, zawarto umowę (zwaną dalej Umową) o poniżej określonej treści.

§ 1.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

[Przedmiot Umowy]

Przedmiotem Umowy jest „Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – zakup tłucznia”.
Zakres Umowy obejmuje dostawę lub dostawę wraz z wbudowaniem (rozścielenie i uwałowanie, do wyrównania
powierzchni) kamienia wapiennego o granulacji 4-31,5 mm, przy czym dopuszcza się frakcje pośrednie 5-31,5 mm
lub 5-32 mm. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać lub dostarczyć i wbudować przedmiotowy kamień we
wskazane przez Zamawiającego miejsce, leżące na terenie gminy Strzelce Opolskie, w ilościach i terminach
zależnych od potrzeb Zamawiającego.
Przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 1 będzie każdorazowo, w zależności od potrzeb, zlecał
dostawę określonej ilości kamienia, pisemnie lub za pomocą telefaksu pod numer: ....................... lub za pomocą
poczty elektronicznej na adres…………….. (Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania
zlecenia).
W zleceniu, o którym mowa w ust. 3 zostanie określone:
1) ilość zamawianego kamienia,
2) rodzaj zamówienia (dostawa lub dostawa wraz z wbudowaniem),
3) wymagany termin realizacji zamówienia,
4) miejsce dostawy,
5) imię, nazwisko osoby upoważnionej do odbioru zlecenia,
przy czym termin zlecenia nie będzie krótszy niż 10 dni roboczych, licząc od dnia wysłania zlecenia (za zgodą
Wykonawcy termin, o którym mowa, może być krótszy).
Minimalna ilość pojedynczego zlecenia nie będzie mniejsza niż 5 ton. W przypadkach szczególnych, za zgodą
przedstawiciela Wykonawcy, możliwe jest zamówienie mniejszej ilości kamienia.
Środki transportu tłucznia muszą być dostosowane do lokalnych dróg dojazdowych (tonaż samochodów
dostarczających partie tłucznia należy uzgodnić z osobą określoną w zleceniu).
Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować dane zlecenie cząstkowe w wyznaczonym terminie. Uznaje się, że
realizacja dostawy została zakończona po potwierdzeniu na dokumencie dostawy (WZ) przez osobę upoważnioną
do odbioru zlecenia (osoba wskazana w zleceniu).
W przypadku zlecenia usługi dostawy wraz z wbudowaniem kamienia osoba wskazana w zleceniu, na dokumencie
dostawy (WZ) potwierdzi ilość dostarczonego materiału, natomiast odbioru wykonanej usługi dokonają osoby
wyznaczone przez Zamawiającego.
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9.

10.
11.

12.
13.

14.

Wykonawca przed dostarczeniem zamawianego kamienia zobowiązany będzie zważyć każdy ładunek na wadze
posiadającej aktualne świadectwo legalizacji i przedłoży przedstawicielowi Zamawiającego w trakcie odbioru
stosowny dokument.
Wykonawca przedstawi świadectwo legalizacji urządzenia używanego do ważenia tłucznia (wagi samochodowej
lub wagi na łyżce ładowarki).
Na żądanie przedstawiciela Zamawiającego, ładunek może zostać ponownie zważony w obecności przedstawiciela
Zamawiającego, na wadze znajdującej się na terenie Strzelce Op. Koszt tego ważenia ponosi Zamawiający, chyba
że zostanie stwierdzony niedobór większy niż 5 % ładunku. W takim przypadku koszt ważenia ponosi Wykonawca
oraz dodatkowo zapłaci karę pieniężną w wysokości określonej w Umowie.
W przypadku dostarczenia kamienia o granulacji innej niż dopuszczalna, wykonawca zobowiązany, będzie na
własny koszt zabrać przywiezioną partię i dostarczyć ponownie zamówiony kamień o właściwej granulacji
Wykonawca zapewni przez cały czas trwania umowy możliwość przesyłania zleceń cząstkowych za pomocą faksu
lub poczty elektronicznej. Zmiana numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, wymienionego w ust. 3 wymaga
pisemnego zgłoszenia, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca oświadcza, że zatrudnia pracowników lub zawiera umowy ze zleceniobiorcami.

§ 2.
1.
2.

Niniejsza Umowa obowiązuje na czas oznaczony tj. od dnia zawarcia umowy do 15 września 2019 r.
z zastrzeżeniem ust. 2.
Strony uzgadniają, że Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, bez konsekwencji
określonych w § 6 ust. 4 Umowy, w przypadkach, gdy Zamawiający zlecił już, w ramach niniejszej Umowy
zamówienia, których wartość brutto przekracza 90 % kwoty wskazanej w § 4 Umowy.

§ 3.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

14

[Termin wykonania Umowy]

[Wynagrodzenie i zasady płatności]

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za każde zlecone, wykonane i odebrane zlecenie cząstkowe wynagrodzenie
obliczone na podstawie określonych poniżej cen jednostkowych brutto.
Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za realizację danego zlecenia cząstkowego są zaoferowane
w postępowaniu przetargowym:
1) cena jednostkowa brutto dostawy 1 tony kamienia wapiennego w wysokości: ............ zł/t (słownie:
............................................................. złotych /100).
2) cena jednostkowa brutto dostawy i wbudowania 1 tony kamienia wapiennego w wysokości: ............ zł/t
(słownie: ............................................................. złotych /100).
Ceny te zawierają wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT.
Ceny jednostkowe brutto, o których mowa w ust. 1, zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
na warunkach określonych w SIWZ i są niezmienne w czasie obowiązywania umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy za każdą dostawę cząstkową, obliczone będzie jako suma iloczynów cen
jednostkowych brutto (wymienionych w ust. 2) oraz zleconej (odebranej) ilości danej usługi.
Ryzyko zmiany wszelkich obciążeń publiczno-prawnych, ponosi Wykonawca.
Faktury wystawione będą na Gminę Strzelce Opolskie po odebraniu przez przedstawiciela Zamawiającego całości
danego zlecenia cząstkowego na podstawie potwierdzonego przez odbierającego dokumentu dostawy (WZ),
dostarczonego do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę.
Dane do faktury:
1) nabywca: Gmina Strzelce Opolskie, plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie.
2) NIP: 7561858899.
3) adresatem, odbiorcą faktury – Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce
Opolskie (wymaga się, aby zastało to odnotowane na fakturze, na przykład pod pozycją „Adresat”,
„Odbiorca faktury” lub „Adres korespondencyjny” bądź też w uwagach lub w jakimkolwiek innym miejscu).
8. Należność Wykonawcy będzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek ............................
................................................ w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
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§ 4.

W przypadku powstania zobowiązań wynikających z § 6 ust. 1 i 2 Umowy, Zamawiający potrąci
z wynagrodzenia kwotę należnej mu kary umownej, przed wykonaniem czynności, o której mowa w ust. 8.

[Całkowite wynagrodzenie]

Całkowite wynagrodzenie za zrealizowanie całości umowy nie może przekroczyć wartości 110 000 zł brutto (słownie:
sto dziesięć tysięcy złotych).

§ 5.
1.
2.

Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie niniejszej umowy jest …………………..,
Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy jest………………………….. .

§ 6.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

[Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy]

[Zasady odbioru przedmiotu umowy]

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości sumy 50 zł i 1 % wartości danego zlecenia
cząstkowego (obliczonego na podstawie oferowanych cen jednostkowych brutto), za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki, w przypadkach niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu, określonego w zleceniu cząstkowym.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 1 000 zł, w przypadku o którym mowa w § 1 ust.
11 Umowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 9 000 zł, w przypadku odstąpienia od umowy
którejkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę pieniężną w wysokości 9 000 zł, za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze
stron, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 145
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Stronom umowy przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy, w przypadku nie realizowania
przez którąkolwiek ze Stron, postanowień niniejszej umowy, a w szczególności w przypadkach:
1) niezgodnej z umową realizacji zamówienia,
2) opóźnienia w realizacji danego zlecenia cząstkowego, przekraczających 5 dni,
3) nie udostępnienia numeru telefaksu lub adresu poczty elektronicznej pod który Zamawiający może wysyłać
zlecenia cząstkowe.
W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, mają zastosowanie odpowiednie zapisy ust. 3 i 4 i § 7 Umowy.

§ 7.

[Odszkodowania uzupełniające]

W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych, każda ze Stron umowy może żądać
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 8.

[Cesja, przeniesienie praw]

Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, wyrażonej
na piśmie, zgody Zamawiającego.

§ 9.
1.
2.
3.
4.

[Postanowienia końcowe]

Zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzyma Zamawiający.

(Zamawiający)
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(Wykonawca)
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Załącznik –proponowany wzór dokumentu dostawy WZ
[Nazwa firmy]
[Ulica, numer domu]
[Kod pocztowy, miasto]
Telefon …………………… Faks ………………………………

Dokument dostawy WZ nr ……………….

Poniższy numer musi znaleźć się we wszystkich dokumentach dotyczących tego zamówienia:
w korespondencji, w dokumentach przewozowych oraz na fakturach.

NUMER ZAMÓWIENIA:
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Strzelce Opolskie
Plac Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie
774049396
"[Numer umowy]"
Kierowca

Dostarczyć do:
"[Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru]"
"[Nazwa odbiorcy - sołectwa]"
[Ulica, numer domu]
[Kod pocztowy Miejscowość]
[Telefon]

Nr rej. pojazdu

LP

Nr rej. naczepy

ASORTYMENT

Data dostawy

Nr dowodu osobistego

JEDNOSTKA

ILOŚĆ

ton

1.

Pokwitowanie odbioru:
Kwituję odbiór dostawy bez zastrzeżeń*
Kwituję odbiór dostawy z następującymi zastrzeżeniami*:

Imię, nazwisko i podpis wystawiającego:

………………………………………………
……………………………………….

Imię, nazwisko i podpis kierowcy:

………………………………………………
……………………………………….

* (niepotrzebne skreślić)
(czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru)
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