
Znak IN. 271.1.2020.I                                                               Łubnice 14 stycznia 2020 

 

ZAPROSZENIE 

DO ZŁOŻENIA OFERTY  CENOWEJ 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Sukcesywna dostawa kruszywa wapiennego drogowego dla Gminy Łubnice w 2020 r. 

ZAMAWIAJĄCY:  

Gmina Łubnice 

Łubnice 66a 

28-232 Łubnice 

Telefon: 15 8659236  Faks:15 8659236 

NIP 866-15-65-306 REGON 830409666 

Adres strony internetowej: www. lubnice.eu 

Adres poczty elektronicznej: drogownictwo@lubnice.eu 

Godziny urzędowania: 7.00- 15.00 

Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro. 

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów ustawy nie stosuje się. 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa wapiennego drogowego o frakcji 4-

31,5 gatunek I (mała zawartość gliny) w przewidywanej ilości szacunkowej 1 300 ton. Przedmiot 

zamówienia przeznaczony zostanie do modernizacji i bieżących remontów dróg na terenie Gminy 

Łubnice. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymogami normy PN- B 11112, klasy I - kruszywo 

łamane do nawierzchni drogowych. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania – musi posiadać wszystkie wymagane świadectwa, 

atesty i certyfikaty. 

            Dostawa wraz z transportem i rozładowaniem kruszywa do poszczególnych miejscowości 

Gminy Łubnice nastąpi zgodnie z dyspozycją wydaną każdorazowo przez Zamawiającego. 

Dyspozycja powinna być zrealizowana nie później niż w ciągu 5 dni od jej przekazania Wykonawcy. 

Zamawiający będzie zlecać Wykonawcy wykonanie zlecenia jednostkowego, w którym określone 

zostanie miejsce dostawy i przeznaczenie kruszywa, jego ilość oraz termin wykonania danego 

zlecenia jednostkowego. Dostawa będzie realizowana w dniu robocze, od poniedziałku do piątku, w 

godz. od 7.30 do 14.30. 

            Określona  całkowita ilość przedmiotu dostawy jest ilością szacunkową i jako taka nie może 

stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości dostaw 

faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego. 

           Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 

grudnia 2020 r. lub do momentu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, 

określonych w § 6 pkt 2 umowy. 



Za szkody powstałe w stosunku do osób trzecich w wyniku prowadzonych dostaw odpowiada 

Wykonawca. Odpowiedzialność za siebie i zatrudnionych pracowników oraz skutki prawne i 

materialne złego prowadzenia dostaw ponosi Wykonawca. Prace należy prowadzić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 

2. Termin wykonania zamówienia: 

 Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia n/w warunki: 

1)    posiada sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia. 

2)    złoży w wymaganym terminie wypełniony formularz propozycji cenowej, 

3)    zaakceptuje załączony do niniejszego ogłoszenia projekt umowy. 

 4. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej  (oferty): 

Propozycję cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego nie później niż do dnia 22 stycznia 

2020 do godziny 15 00pocztą lub osobiście w sekretariacie Urzędu w nieprzezroczystej kopercie 

zatytułowanej: „Sukcesywna dostawa kruszywa wapiennego drogowego dla Gminy Łubnice w 

2020”. Oferty doręczone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej: 

Wykonawca zobowiązany jest  do złożenia oferty na załączonym formularzu propozycji 

cenowej,  który zawiera  stosowne pole do określenia. 

W cenę propozycji należy wliczyć: 

a) Cenę jednostkową za tonę kruszywa, obejmującą wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym 

koszty transportu. 

b) Obowiązujący podatek od towarów i usług. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną 

usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie 

jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego 

wymogom i o najniższej cenie. 

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

insp. Barbara Dudek, pok. nr 8, tel 15 8659236. 

7. Informacje dotyczące zawierania umowy:   

Po wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej wybrany Wykonawca podpisze umowę w 

Urzędzie Gminy Łubnice w ustalonym terminie. 

Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej oraz projektu umowy. 

8. Załączniki:- druk propozycji cenowej (oferta) – zał. nr 1 , 

- projekt umowy – zał. nr 2



 

Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ PROPOZYCJI CENOWEJ 

na  Sukcesywną dostawę kruszywa wapiennego drogowego dla Gminy Łubnice w 2020 r.  

 

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:   
 

Pełna nazwa wykonawcy ......................................……………………………………Dokładny 

adres:....................................................................………………................. 

Telefon.....................................................................  fax .......................................... 

e-mail: ............................................................. 

NIP: ............................................................REGON:................................................................. 

Nazwa Banku …………………………………………………………………..……………..... 

 

Numer rachunku ……………………………………...………………………………….…….. 

  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia o wielkości szacunkowej 1.300 ton w następującej 

cenie: 

 

Cena jednostkowa za 1 tonę kruszywa wapiennego drogowego netto……………………....zł.  

słownie złotych…………………………………………..................................................... - 

VAT…………%.......zł słownie złotych…….. 

Cena jednostkowa za 1 tonę kruszywa wapiennego drogowego brutto………………...................zł, 

słownie złotych………………………….….................................................................................. 

Termin płatności faktur - 14 dni  

Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy. 

W przypadku wybrania naszej propozycji cenowej zobowiązujemy się do podpisania umowy w 

terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom części zamówienia / następujące części niniejszego 

zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom1: 

(Wykonawca wypełnia tabelę  - o ile dotyczy) 

 

                                                 
1 

  Wykonawca skreśla niepotrzebne 



Lp. Nazwa części zamówienia  

 

  

 

 

 

 

 

 

1. Propozycja cenowa została złożona na ....... stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od 

nr ..... do nr ...... 

 

                                                                                   

 

        ................................................................ 

(data i podpis osoby uprawnionej do 

reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

U m o w a   

nr      /2020 

 

zawarta w dniu      .2019 r. w Łubnicach pomiędzy Gminą Łubnice, z siedzibą w Łubnicach 66a, 

28-232 Łubnice NIP 866-15-65-306 REGON 830409666 reprezentowaną przez: 

 

mgr inż. Annę Grajko – Wójta Gminy Łubnice zwanym dalej  Zamawiającym, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Danuty Lasoty 

 

a  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

zwanym dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

 

Niniejsza umowa ze względu na brzmienie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, że wartość zamówienia będącego przedmiotem 

umowy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, nie podlega rygorom 

przepisów powołanej wyżej ustawy. 

 

§ 2. 

 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: „Sukcesywna dostawa 

kruszywa wapiennego drogowego dla Gminy Łubnice w 2020 ” , którego zakres 

rzeczowy obejmuje dostawę kruszywa wapiennego drogowego o frakcji 4-31,5 gatunek I (mała 

zawartość gliny) w przewidywanej ilości szacunkowej 1 300 ton w terminie od dnia podpisania 

umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Przedmiot zamówienia przeznaczony zostanie do modernizacji i 

bieżących remontów dróg na terenie Gminy Łubnice. Jakość kruszywa powinna być zgodna z 

wymogami normy PN- B 11112, klasy I - kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. Przedmiot 

dostawy musi być dopuszczony do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania – musi 

posiadać wszystkie wymagane świadectwa, atesty i certyfikaty. 

 

§ 3. 

 

1. Cena, jaką Zamawiający zapłaci za zakup kruszywa wynikać będzie z ilości faktycznie 

zamówionego kruszywa oraz ceny za 1 tonę kruszywa wskazanej w ofercie.  

2. W przypadku nie wykorzystania w okresie obowiązywania umowy ilości wskazanej w § 2 pkt 

1, Zamawiający ma prawo do rezygnacji z dalszych zakupów kruszywa, bez jakichkolwiek 

konsekwencji i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu 

zamówienia mniejszej ilości niż określona w § 2 pkt 1 umowy. 

 

 

 

 

 

 



§ 4. 
 

1. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie  w okresie od dnia zawarcia umowy do 

31 grudnia 2020 r. lub do momentu wykorzystania środków finansowych określonych w § 6 

ust. 2 umowy.  

2. Dostawa wraz z transportem i rozładowaniem kruszywa do poszczególnych miejscowości 

Gminy Łubnice nastąpi zgodnie z dyspozycją wydaną każdorazowo przez Zamawiającego. 

Dyspozycja powinna być zrealizowana nie później niż w ciągu 5 dni od jej przekazania 

Wykonawcy. Zamawiający będzie zlecać Wykonawcy wykonanie zlecenia jednostkowego, w 

którym określone zostanie miejsce dostawy i przeznaczenie kruszywa, jego ilość oraz termin 

wykonania danego zlecenia jednostkowego.  

3. Dostawa będzie realizowana w dniu robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 

14.30.  

 

 

§ 5. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi pracami. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy realizacji dostaw, w 

tym związanych z dostawą kruszywa niespełniającego wymogów określonych w umowie, 

także wyrządzonych przez ewentualnego podwykonawcę. 

 

§ 6. 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za 1 tonę 

kruszywa  zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości: ……….. zł netto (słownie złotych: … 

złotych ../100) + VAT …..% t.j. …………..zł brutto  (słownie 

złotych……………………………. …………………..) 

2. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy nie przekroczy 

kwoty:.............................................. brutto (słownie: ....................................) 

tj. ......................... netto  (słownie: .....................................) plus należny podatek VAT w 

wysokości ...% tj. .................zł.  

 

§ 7. 

 

1. Zapłata należności z tytułu dostawy kruszywa będzie dokonywana przez Zamawiającego 

przelewem na podstawie faktury VAT wystawianej ostatniego dnia każdego miesiąca, w którym 

była dokonana dostawa, po uprzednim zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego 

protokołu odbioru za poszczególne dostawy, stanowiącego załącznik do faktury. 

2. Każdorazowa dostawa będzie opatrzona dokumentem przewozowym stwierdzającym ilość 

dostarczonego materiału, który stanowił będzie załącznik do protokołu odbioru. 

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające 

jakość dostarczonego kruszywa. 

4. Płatności będą regulowane przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT na 

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Za termin zapłaty uważany będzie 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

 

 

 



§ 8. 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0.5 % wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,  

2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0.5%  

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.  

 

2. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa 

żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość 

ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

 

§ 9. 

 

Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w 

postaci aneksu.  

 

§ 10. 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

 

§ 11. 
 

Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: 2 egz. dla Zamawiającego 

1 dla Wykonawcy.    

 

Wykonawca :                                                                               Zamawiający :  
 

 

 

 

 


