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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 
 

 

 

 

ZAKUP KRUSZYW DROGOWYCH 

DO REMONTÓW DRÓG NA 

TERENIE MIASTA I GMINY KĄTY 

WROCŁAWSKIE W ROKU 2019, 

WRAZ Z TRANSPORTEM 
 

 
 

 

TRYB POSTĘPOWANIA:  

Przetarg nieograniczony 

 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.       

 

 

 

 

ZATWIERDZAM: 

 

 

 

 

 

Kąty Wrocławskie, styczeń 2019 r. 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Gmina Kąty Wrocławskie 

ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie  

tel. 071 390-72-19,  

faks 071 390-72-19. 

www.katywroclawskie.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”. 

 

III. Informacje ogólne: 

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwana dalej SIWZ, jest oznaczone znakiem ZP 271.1.2019 

2. Wykonawcy są zobowiązani do powoływania się na wyżej wymienione oznaczenie  

we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 

3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy PZP wraz z aktami 

wykonawczymi.  

W zakresie nieuregulowanym w ustawie PZP mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) – dalej k.c.,  

4. Przedmiotowe postępowanie będzie prowadzone w języku polskim. 

5. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty w postępowaniu, jak również 

umowa o udzielenie zamówienia publicznego będą sporządzone w języku polskim. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem 

sytuacji określonej w przepisie art. 93 ust. 4 ustawy PZP. 

10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

11. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.  

12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.  

13. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego, albo do reprezentowania ich  

i podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

14. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie zakresu prac, których wykonanie 

Wykonawca powierzy podwykonawcom. 

15. Zamawiający informuje, że zgodnie z Zgodnie z art.13 Rozporządzenia 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, Dziennik Urzędowy UE, 

L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest:  

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty 

Wrocławskie  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie 

telefon: +48 71 390 72 23 

http://www.katywroclawskie.pl/
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Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą 

na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@katywroclawskie.pl 

16. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

1) realizacji umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenie o ochronie 

danych - w tym zakresie dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz 

po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej 

ustawy); 

2) prowadzenia dokumentacji finansowej i księgowej związanej z realizacją umowy na 

podstawie art..6 ust.1 lit. c oraz stosownych przepisów prawa (Ustawa o Finansach 

Publicznych, Ustawa o rachunkowości oraz akty wykonawcze – w tym zakresie dane 

przechowywane będą przez okres 6 lat;  

3) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie art.6 ust.1 lit. f ogólnego 

rozporządzenie o ochronie danych jako prawnie uzasadniony interes realizowany 

przez Administratora - w tym zakresie dane przetwarzane będą przez okres po 

którym przedawnią się roszczenia; 

4) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne na podstawie 

art.6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenie o ochronie danych jako prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez Administratora – w tym zakresie dane 

przetwarzane  będą do momentu realizacji celu a następnie przez okres  po którym 

przedawnią się roszczenia; 

17. Państwa dane przekazujemy: 

1) Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

2) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w 

wykonywaniu naszych czynności: 

a) Podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną,  

3) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: 

a) Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 

b) Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) 

18. Posiadają Państwo prawa w odniesieniu do danych osobowych: 

1) prawo do żądania dostępu do danych osobowych,  

2) prawo do sprostowania danych osobowych, 

3) prawo usunięcia danych, 

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,  

5) prawo do przenoszenia danych 

19. Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

20. Podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji 

wymagań określonych przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie danych 

przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jest 

dobrowolne jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości 

zawarcia umowy. 

21. Przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy. 

22. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane. 

mailto:rodo@katywroclawskie.pl
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23. Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych 

osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na 

stronie: www.katywroclawskie.pl/pl/page/rodo lub www.bip.katywroclawskie.pl 

(zakładka Ochrona Danych Osobowych RODO). 

 

CPV:    

 

14212200 – 2 Kruszywo 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie 

Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2019, wraz z transportem  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Szacunkowa ilość dostawy kruszyw drogowych wynosi około 4600 ton i obejmuje 

następujące ilości i rodzaje kruszyw: 

1) granitowe kruszywo łamane o frakcji 0/31,5 mm w ilości  ok 2000 ton, 

2) granitowe kruszywo łamane o frakcji w przedziale 4/31,5 mm w ilości  ok 1800 ton, 

3) granitowe kruszywo łamane o frakcji    0/63 mm w ilości ok 800 ton. 

 

Kruszywo musi spełniać obowiązujące normy dla kruszyw drogowych, a w szczególności 

spełniać wymagania normy PN-EN 13242 oraz posiadać analizę granulometryczną wg PN-

EN 933-1. 

Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły 

itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, szkło, itp.). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania badań próbek kruszyw przeznaczonych  

do wbudowania na koszt Wykonawcy, w każdym przypadku, gdy zajdzie podejrzenie, iż 

materiał przeznaczony do wbudowania nie spełnia wymagań. 

 

V. Termin wykonania Zamówienia 

Obowiązkiem wykonawcy będzie wykonanie zamówienia w nieprzekraczalnym terminie:  

      do 31 grudnia 2019 r. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. nie podlegają wykluczeniu; 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

    2.1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

 o  ile  wynika to z odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku. 

 

 2.2    sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku. 

 

2.3 zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

http://www.katywroclawskie.pl/rodo
http://www.bip.katywroclawskie.pl/
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Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją,   

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, jako wykonawca, dostaw kruszyw drogowych,  

na łączną kwotę brutto min. 100.000,00  złotych. 

Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana  

na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj.: 

 wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 dostawy lub 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

 

Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania 

zamówienia jest spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje minimum dwoma 

samowyładowczymi pojazdami ciężarowymi o ładowności w przedziale 12 - 25 ton.  

Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana  

na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj.: 

 wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych  

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją  

o podstawie do dysponowania tymi zasobami.  

 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację 

Zamówienia. 
 

VII. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy 

1. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie Zamówienia wykonawcy, stosownie 

do treści art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy PZP. 

 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 
1.1. który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia;  

1.2. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221,  

art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. – Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137), zwanej dalej „K.K.”,  

lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 176 ze zm.),  
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b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 K.K.,  

c) skarbowe,  

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 769);  

1.3. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.2;  

1.4. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności;  

1.5. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

1.6. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

1.7. który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego  

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia;  

1.8. który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia  

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy 

zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział  

w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

1.9. który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

1.10. będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.  

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.);  

1.11. wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne;  

1.12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 184 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 

nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

1.13. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie  

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
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wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.); 

1.14. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych; 

1.15. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego  

lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa  

w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania; 

 

VIII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ . Informacje zawarte w 

oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o 

którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia.  

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  

w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 

mowa w pkt 1. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 

tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą  

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Uwaga. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą ponieważ w pierwszej fazie 

ofertowania wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie,  

w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. 

6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
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1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy PZP lub wskazania bazy danych, z której Zamawiający może ten odpis 

uzyskać. 

2) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 dostawy lub 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

     W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa  

     w pkt 2), budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia  

    albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało 

              wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego   

              podmiotu, na rzecz, którego roboty usługi były lub miały zostać wykonane, o   

              przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio    

              zamawiającemu. 

    3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją  

o podstawie do dysponowania tymi zasobami,  

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7. 1) – składa informację z 

odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy PZP, 

9. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt . 1., oświadczeń  

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, 

jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114 ze zm.). 
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12. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

13. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia  

 w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7 ppkt 1-4. 

14. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 

oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,  

przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu  

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

15. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności  

są wymagane. 

 

 

IX.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

 do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 

faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz 

informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Gmina 

Kąty Wrocławskie; ul. Rynek-Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@katywroclawskie.pl  a faksem na 

nr (71) 390 72 19 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 

faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później  

niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym 

mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

mailto:zp@katywroclawskie.pl
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7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt 5. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w kwestiach formalnych – Anna Niedźwiedzka 

2) w kwestiach merytorycznych –  Tadeusz Stańczyk 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek 

inny kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania 

się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to,  

że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności 

na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

X. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

 

XI. Termin związania ofertą.    

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

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

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody  

na przedłużenie tego terminu o wyznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy. 

3. Zaleca się, by oferta, załączniki i pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w niniejszej SIWZ były sporządzone zgodnie z tymi wzorami. Zamawiający  

nie wymaga od Wykonawcy zachowania nagłówków oraz ich numeracji wprowadzonej  

w SIWZ. 

4. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej,  

w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginałów  

albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy, na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu. 

6. W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) 

nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy  

do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczoną 

kopię. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu 

albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

8. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze  

lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e)  

do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. 
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9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty      

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu   

od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane  

w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne  

i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 

ich odtajnieniem. 

12. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie  

w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 

będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 

przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie  

w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.   

15. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

16. Ofertę należy złożyć zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności 

jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.   

17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2  

pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie 

niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić  

z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VIII 

niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 

zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 

jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 

ofert wycofywanych nie będą otwierane 

 

XIII.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego  Urząd Miasta  

i Gminy w Kątach Wrocławskich; ul. Rynek – Ratusz 1, 55 – 080 Kąty Wrocławskie 

  w nieprzekraczalnym terminie do 18.01.2019 r. do godz. 10:00 

2. Kopertę należy zaadresować jak niżej: 
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Urząd Miasta i Gminy 

 ul. Rynek – Ratusz 1 

55 – 080 Kąty Wrocławskie  
 

Oferta w postępowaniu na: 

 

Zakup kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 

w roku 2019, wraz z transportem 

 

Otworzyć na publicznej sesji otwarcia ofert w dniu 18.01.2019 r. o godz. 10:30 

 

3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako 

zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie 

określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 

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

ofertę. 

5. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt. 1 Zamawiający 

niezwłocznie zwróci ofertę.     

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2019 r. w siedzibie Zamawiającego:  

Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich; ul. Rynek – Ratusz 1, 55 – 080 Kąty 

Wrocławskie, sala nr 2 o godzinie 10:30 

7. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.   

8. Otwarcie ofert jest jawne. 

9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 

         www.katywroclawskie.pl informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności oraz 

innych kryteriów zawartych w ofertach. 

 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiotową SIWZ  

2. Cena oferty winna uwzględniać całkowite koszty realizacji zamówienia, w tym podatek  

od towarów i usług (VAT).  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie waloryzowane. Konsekwencje niewłaściwego 

oszacowania ceny obciążają Wykonawcę. 

4. Jeżeli w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego zostanie złożona oferta, której 

wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-

wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza  

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty 

najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie   

lub koszcie Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

7. Cena oferty powinna zostać podana do dwóch miejsc po przecinku. 

http://www.katywroclawskie.pl/
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XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w  kryteriach: 

 

L.p. Nazwa kryterium Kryterium wagowe 

1. cena ofertowa za 1 tonę granitowego kruszywa 

łamanego 0/31,5 mm z transportem                        

15 % 

2. cena ofertowa za 1 tonę granitowego kruszywa 

łamanego 4/31,5mm z transportem                  

30 %  

 

3. cena ofertowa za 1 tonę granitowego kruszywa 

łamanego 0/63 mm z transportem                  

15 %  

 

4. gotowość do realizacji zamówienia z transportem 30 % 

5. termin płatności 10 % 

 

Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium cena według przedstawionego poniżej 

wzoru: 

 

1. Ocena punktowa kryterium 1 dokonana zostanie według przedstawionego poniżej wzoru: 

 

CN 

VXC =    ----------------  x 15 x 100 

CX 

 

2. Ocena punktowa kryterium 2 dokonana zostanie według przedstawionego poniżej wzoru: 

 

CN 

VXC =    ----------------  x 30 x 100 

CX 

 

2. Ocena punktowa kryterium 3 dokonana zostanie według przedstawionego poniżej wzoru: 

 

CN 

VXC =    ----------------  x 15 x 100 

CX 

 

gdzie: 

 VXC – liczba punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za 

kryterium „cena”  przyznana ofercie badanej 

 CN – najniższa cena oferty spośród ocenianych ofert  

 CX – cena oferty badanej 

 

W zakresie kryterium cenowego oferta może uzyskać maks. 60 punktów 

 

3. Ocena punktowa kryterium  4 - gotowość do realizacji odrębnego zlecenia zamówienia 

z transportem dokonana zostanie według przedstawionego poniżej wzoru 

 

TN 

TXC =    ----------------  x 30 x 100 

TX 
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gdzie: 

 Txc – liczba punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za kryterium 

„gotowość do realizacji” przyznana ofercie badanej,  

 Tn – najniższa liczba dni spośród ocenianych ofert, 

 Tx – liczba dni oferty badanej 

 

W zakresie kryterium gotowość do realizacji zamówienia oferta może uzyskać maks.  

30 punktów 

 

4.  Ocena punktowa kryterium 5 -  termin płatności dokonana zostanie w poniższy sposób: 

 

Proponowany termin płatności faktur w dniach tj. 14, 21 lub 30 dni Wykonawca jest 

zobowiązany podać w formularzu ofertowym. Ocena punktowa kryterium dokonana 

zostanie w następujący sposób: 

- termin płatności  14 dni –  1 pkt. 

- termin płatności  21 dni –  5 pkt. 

- termin płatności  30 dni –  10 pkt. 

Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium „termin płatności” wynosi 10. 

 

  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona  

   z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 

   najkorzystniejszą ofertę. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  

że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną lub kosztem,  

a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

XVI. Zasady dotyczące zmiany umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. 

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są w przypadkach określonych w art. 144 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., 

zwanej dalej „ustawą Pzp”), a także w następujących okolicznościach: 

a) dopuszczalna jest zamiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku urzędowych zmian w 

obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT, 

b) Zamawiający przewiduje możliwość zmian ilości poszczególnych rodzajów kruszyw w 

ramach ustalonego wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

 

XVII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać  

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,  

o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 

określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych 

do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 

konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej 

SIWZ. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 

badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

PZP. 
 

XIX. Informacje o środkach ochrony prawnej. 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi jeżeli ma interes w uzyskaniu przedmiotowego 

zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach Działu VI Pzp 

„Środki ochrony prawnej”.      
 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 -  formularz oferty 

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 3 -  oświadczenie zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 

Załącznik nr 4 -  zobowiązanie podmiotu 

Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia z listą powiązań kapitałowych Wykonawcy 

Załącznik nr 6 - wykaz usług 

Załącznik nr 7 -  wykaz narzędzi 

Załącznik nr 8 -   wzór umowy  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Formularz ofertowy  

 

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

              (miejscowość i data) 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

OFERTA 
 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:  

 

Zakup kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy 

Kąty Wrocławskie w roku 2019, wraz z transportem 

 

 

Dane Wykonawcy: 

nazwa Wykonawcy: 

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

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

adres Wykonawcy: 

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

tel.  .............................................................. fax. ...................................................................... 

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

REGON....................................................  NIP....................................................................... 

Osoba do kontaktu :................................................................................................................. 

Działając w imieniu Wykonawcy/ów składam/y ofertę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Zakup kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty 

Wrocławskie w roku 2019, wraz z transportem 

 

Oferujemy dostawę ( zakup i transport) kruszyw za cenę: 

 

granitowe kruszywo łamane o frakcji 0/31,5 mm w ilości 2000 ton  x .............. zł/tonę  

= ………...…....… zł brutto, (słownie: ..................................................................................... 

…..........................................…………………..............….….…………………….…  złotych)  

 

granitowe kruszywo łamane o frakcji 4/31,5 mm w ilości 1800 ton  x ................ zł/tonę  

= ………………. zł brutto  (słownie: …...........…...............................................…..................  

 ...................................................................................................................................... złotych)  

granitowe kruszywo łamane o frakcji 0/63 mm w ilości 800 ton  x .................... zł/tonę  

= ………………. zł brutto  (słownie: …...........…...............................................…..................  
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 ...................................................................................................................................... złotych) 

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

........................................................................................................................................ złotych) 

 

Oferujemy gotowość do realizacji odrębnego zlecenia - ......... dni 

  

Oferujemy termin płatności   - ......... dni  

 

 

jednocześnie oświadczamy, że: 

 

1. zapoznaliśmy się z warunkami przedmiotowego postępowania określonymi w SIWZ  

i przyjmujemy je bez zastrzeżeń; 

2. zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi  

w SIWZ i wzorze umowy; 

3. akceptujemy bez zastrzeżeń postanowienia załączonego do SIWZ wzoru umowy  

i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

na warunkach określonych we wzorze umowy.  

4. uważamy się za związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu  terminu 

składania ofert określonego w SIWZ , 

5. w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się  

do zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w miejscu  

i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. oświadczamy, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia zgodnego z opisem zawartym w SIWZ; 

7. zamówienie wykonamy siłami własnymi/zamierzamy powierzyć podwykonawcom 

realizację następującego zakresu prac
1
:………………………….......................………. 

8. w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej umowa z naszej strony  

zostanie podpisana przez:…………………………………………………………. 

9.   Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

data, podpis Wykonawcy  

                                                           
1
 Niepotrzebne wykreślić. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia  

oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

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

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

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

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniu Zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:  
 

Zakup kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 

w roku 2019, wraz z transportem 

 

Oświadczam, co następuje:  

W ODNIESIENIU DO PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie podlega wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP. 

2. Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie podlega wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP. 

…………….……. 
(miejscowość, data) 

………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 

 

Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. ..................................................... ustawy PZP  

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 

ustawy Pzp) 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy PZP podjęto następujące środki naprawcze: ................................................................. 

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

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

…………….……. 
(miejscowość, data) 

………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

……………………………… 

pełna nazwa/firma, adres 

Wykonawcy/Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

 

 
Zakup kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 

w roku 2019, wraz z transportem 

 

zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że 

oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

     

 

 

…………………………………………… 

data, podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 

do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia 

 

Oświadczam, iż: 

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

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

oddaje do dyspozycji: 

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

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) 

 

niezbędne zasoby tj. ……………………………………………………………………………………..  

 

na potrzeby realizacji zamówienia pn. 

 

Zakup kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 

w roku 2019, wraz z transportem 

 

prowadzonego przez: Gminę Kąty Wrocławskie: 

 

1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Sposób wykorzystania zasobów podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą: 
 tak 

 nie 
 

 

………………………….………….……………… 
data i podpis podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Oświadczenie dotyczące przynależności grupy kapitałowej 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 

GRUPY KAPITAŁOWEJ** 

 

 

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………… 

 

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

 

zadanie pn. Zakup kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty 

Wrocławskie w roku 2019, wraz z transportem 

 

Nawiązując do zamieszczonej w dniu ........... na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczamy, że: 

 

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli 

ofertę w niniejszym postępowaniu * 

lub 

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami * 

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu,  

należących do tej samej grupy kapitałowej * 

 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

*  niepotrzebne skreślić 

** Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą ponieważ w pierwszej fazie ofertowania wykonawca  

nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie, w stosunku do kogo miałby składać 

przedmiotowe oświadczenie. 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. 

 

……………………                                                                                       
Miejscowość, data   
        ………………………………. 
         pieczęć i podpis upoważnionych 

                                                                                                                                       przedstawicieli firmy 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

Wykaz wykonanych usług 

 

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………… 

 

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

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniu Zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:  

 

Zakup kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 

w roku 2019, wraz z transportem 

 

Lp. 
Przedmiot wykonanych dostaw i podmiot, na 

rzecz którego dostawy zostały wykonane 
Termin realizacji 

Wartość dostaw 

(brutto) PLN 

1    

2    

3    

4    

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

 

 

 

…………………… 

Miejscowość, data   

        ………………………………. 
         pieczęć i podpis upoważnionych 

                                                                                                                                    przedstawicieli firmy 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 

Wykaz sprzętu 

 

WYKAZ SPRZĘTU  

 

 

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

 

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

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniu Zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:  

 

Zakup kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 

w roku 2019, wraz z transportem 

 

 

Lp.  

Rodzaj pojazdu, ładowność 
 

Podstawa dysponowania 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

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

(podpis i pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik Nr 8 do SIWZ 

Wzór umowy 

 

UMOWA NR ZP 272.......2019 

 

 

zawarta w dniu..................... 2019  roku pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie zwaną w dalszej 

części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez: 

 

Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie         - Łukasza  Zbroszczyka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy               - Małgorzaty Wujciów 

a firmą : 

…………………………………………………………………………………………………  

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 

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

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

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia p.n. „Zakup kruszyw drogowych do 

remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, w roku 2019, wraz z 

transportem”. 

 

1. W celu realizacji w/w umowy, Wykonawca zobowiązuje się do  dysponowania co najmniej 

dwoma samowyładowczymi pojazdami ciężarowymi, których ładowność zawiera się w 

przedziale od 12 do 25 ton. 

Zakres umowy obejmuje: 

- zakup kruszyw przez Wykonawcę, 

- dojazd środka transportowego z bazy Wykonawcy do kopalni, celem załadunku kruszyw, 

- transport kruszyw na drogi gminne na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w tym drogi  

  o nawierzchni nie ulepszonej bądź gruntowej, 

- rozładunek kruszyw w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

- dojazd środka transportowego do bazy Wykonawcy. 

2. Szacunkowa ilość zakupu granitowych kruszyw łamanych zwykłych wynosi około 4600 

ton i obejmuje  następujące ilości i kategorie kruszyw: 

- kruszywo łamane o frakcji 0/31,5 mm w ilości ok 2000 ton, spełniające wymogi PN-EN 

13242:2004, 

- kruszywo łamane o frakcji  4/31,5 mm w ilości ok 1800 ton, spełniające wymogi PN-EN 

13242:2004, 

-kruszywo łamane o frakcji 0/63 mm w ilości ok 800 ton spełniająca wymogi  PN-EN 

13242:2004, 

3. Wykonawca będzie realizował dostawy, o których mowa w §1, każdorazowo na podstawie   

odrębnego zlecenia, złożonego przez Zamawiającego w formie pisemnej, faxem na numer 

……………… lub e-mailem na adres…………..……lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

4. Realizację każdego odrębnego zlecenia wykonawca rozpocznie w terminie …..…. dni 

roboczych od daty otrzymania   zlecenia i zakończy w terminie wskazanym każdorazowo w 

zleceniu.   

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości kruszyw niż określono w 

przedmiocie zamówienia 

6. Strony dopuszczają zmiany ilości dostarczanego kruszywa w ramach poszczególnych 

frakcji z zachowaniem zapisu w § 5 pkt 2 
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7. Wykonawca gwarantuje, jakość dostarczonych kruszyw zgodną z PN-EN 13242:2004 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania badań próbek kruszyw przeznaczonych  

do wbudowania na koszt Wykonawcy, w każdym przypadku, gdy zajdzie podejrzenie, iż 

materiał przeznaczony do wbudowania nie spełnia wymagań 

 

§ 2 

Obowiązki stron 

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Każdorazowe wskazanie Wykonawcy w odrębnym zleceniu, miejsc realizacji dostaw 

kruszyw z określeniem ilości i rodzaju kruszyw (odrębnie dla każdego miejsca dostawy), a 

także terminu dostawy. 

2) Nadzór i koordynacja z Wykonawcą realizacji dostaw. 

3) Odbiór i rozliczenie wykonanych dostaw kruszyw w terminie 14 dni od złożenia przez 

Wykonawcę dokumentów rozliczenia dostawy. 

4) Zapłata faktur za dostarczone, odebrane i rozliczone kruszywa.  

2.   Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Realizacja dostaw zgodnie z zawartą umową, na podstawie odrębnych zleceń 

Zamawiającego - określających miejsca realizacji dostaw, ilość i rodzaj kruszyw, a także 

termin dostawy. 

2) Terminowa realizacja dostaw zgodnie z §1 pkt 4 . 

3) Przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu dostaw, dokumentów do rozliczenia t.j.: 

  - dokumenty typu WZ lub podobne określające  rodzaj kruszyw dostarczonych we wskazane 

miejsca, wraz z podaniem ilości i daty  dostarczenia - odrębnie dla każdego miejsca, 

 - na żądanie zamawiającego, dokumenty dotyczące jakości dostarczonych kruszyw i ich 

zgodności z  SIWZ. 

4) Wystawienie faktur za zrealizowane dostawy po ich rozliczeniu i odbiorze przez 

Zamawiającego. 

5) Nadzór i koordynacja z Zamawiającym realizacji dostaw. 

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w miejscu 

realizacji dostaw w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności 

Zamawiającego. 

§ 3 

Termin realizacji umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od jej podpisania do dnia 31 grudnia 2019 r. z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Umowa wygasa z chwilą zrealizowania dostaw o wartości odpowiadającej łącznemu 

wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w §5 pkt 2. 

 

§ 4 

Odbiór i fakturowanie dostaw 

1. Strony postanawiają, że realizacja dostaw kruszyw odbierana będzie fakturami 

częściowymi w ilościach wynikających z ilości miejsc wskazanych przez Zamawiającego 

każdorazowo w zleceniu. 

2. Odbiór przez Zamawiającego dostawy kruszyw w danym miejscu nastąpi w terminie 7 dni 

od przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów do rozliczenia dostawy t.j.: 
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  - dokumentów typu WZ lub podobnych określających rodzaj kruszyw dostarczonych we 

wskazane miejsca, wraz z podaniem ilości i daty  dostarczenia (odrębnie dla każdego 

miejsca), 

  - na żądanie zamawiającego dokumentów dotyczących, jakości dostarczonych kruszyw i ich    

   zgodności z SIWZ. 

3. Wystawienie faktur za zrealizowane dostawy po ich rozliczeniu i odbiorze przez 

Zamawiającego  

§ 5 

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie w kwocie: 

- kruszywo łamane 0/31,5 mm w ilości ok 2000,00 ton x …....zł/tonę brutto = ……... zł brutto 

- kruszywo łamane 4/31,5 mm w ilości  ok 1800 ton x …….....zł/tonę brutto = ….…. zł brutto 

- kruszywo łamane    0/63 mm w ilości ok. 800,00 ton x ……. zł/tonę brutto = ……. .zł brutto 

2. Łączne wynagrodzenie brutto wynosi ……….  zł w tym podatek VAT w wysokości 

…..…..zł słownie brutto ………………………….………………..……………………..zł. 

3. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy  

wskazany na fakturze. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowane płatnościami za 

faktury częściowe, w oparciu o podaną w § 5 ust. 1, tj. cenę jednostkową brutto, za tonę 

kruszywa danego rodzaju. 

5. Należność wynikająca z prawidłowo wystawionej faktury płatna będzie przelewem na 

konto Wykonawcy w terminie ………….  dni od daty dostarczenia Zamawiającemu.  

6.  Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 6 

Zmiana umowy 

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są w przypadkach określonych w art. 144 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm., 

zwanej dalej „ustawą Pzp”), a także w następujących okolicznościach: 

a) dopuszczalna jest zamiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku urzędowych zmian w 

obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT, 

b) Zamawiający przewiduje możliwość zmian ilości poszczególnych rodzajów kruszyw w 

ramach ustalonego wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 

przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części 

umowy potwierdzonej wpisem w dokumentach potwierdzających odbiór kruszyw. 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostaw kruszyw w terminie, o 

którym mowa w § 1 ust. 4, oraz ich nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie, 
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2) Wykonawca realizuje dostawy przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze 

zleceniami, o których mowa w § 1 ust. 3 i ust. 4, lub niniejszą umową, 

3) Wykonawca bez uzasadnienia przerwał realizację dostaw i przerwa trwa dłużej niż 1 

miesiąc, 

4) Wykonawca dostarcza kruszywa w jakości niezgodnej z PN-EN13242:2004 lub 

niewłaściwego rodzaju – niewłaściwe parametry lub jakość kruszyw. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez pisemnego 

wskazania uzasadnionej przyczyny, odmawia podpisania odbioru dostaw i zatwierdzenia 

ilości i rodzaju dostarczonych kruszyw. 

4.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust 1 - 3 powinno nastąpić w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

 

§ 8 

Kary umowne 

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

   1) za terminowe opóźnienia za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w realizacji 

dostaw określonych   w § 1 ust. 4  w wysokości 400 złotych za każdy dzień opóźnienia. 

    2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%  

wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 umowy.  

    3)  za wykonane badania analityczne próbek kruszywa o których mowa w§ 1pkt 8 do 

wysokości poniesionych kosztów badań potwierdzonych fakturą Vat  wykonawcy badań. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżących 

należności za zrealizowane dostawy. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

 

§ 9 

Siła wyższa 

1.  Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań umownych, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 

nastąpiło wskutek działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 

zobowiązana jest powiadomić drugą stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki o jej zajściu i 

ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez stronę powołującą się na nią. 

 

                                                                      §10 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia 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, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) informuję, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:  

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:   

ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie telefon: +48 71 390 72 23 
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Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na 

podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@katywroclawskie.pl 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

 realizacji umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenie o ochronie 

danych - w tym zakresie dane będą przechowywane przez okres trwania umowy 

oraz po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej 

ustawy); 

 prowadzenia dokumentacji finansowej i księgowej związanej z realizacją umowy na 

podstawie art..6 ust.1 lit. c oraz stosownych przepisów prawa (Ustawa o Finansach 

Publicznych, Ustawa o rachunkowości oraz akty wykonawcze – w tym zakresie 

dane przechowywane będą przez okres 6 lat;  

 ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie art.6 ust.1 lit. f ogólnego 

rozporządzenie o ochronie danych jako prawnie uzasadniony interes realizowany 

przez Administratora - w tym zakresie dane przetwarzane będą przez okres po 

którym przedawnią się roszczenia; 

 tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne na podstawie 

art.6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenie o ochronie danych jako prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez Administratora – w tym zakresie dane 

przetwarzane  będą do momentu realizacji celu a następnie przez okres  po którym 

przedawnią się roszczenia; 

Państwa dane przekazujemy: 

 Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

 Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu 

naszych czynności: 

 Podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną,  

 Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: 

 Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 

 Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) 

Posiadają Państwo prawa w odniesieniu do danych osobowych: 

 prawo do żądania dostępu do danych osobowych,  

 prawo do sprostowania danych osobowych, 

 prawo usunięcia danych, 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,  

 prawo do przenoszenia danych 

Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji wymagań 

określonych przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie danych przetwarzanych  w celu 

realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jest dobrowolne jednakże odmowa 

podania danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.. 

Przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane. 

Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych, 

przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: 

mailto:rodo@katywroclawskie.pl
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www.katywroclawskie.pl/pl/page/rodo lub www.bip.katywroclawskie.pl (zakładka Ochrona 

Danych Osobowych RODO) 

 

§11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności 

przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie. 

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami 

w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga stronę 

odbioru pod następujący adres: 

Zamawiający: 

Gmina Kąty Wrocławskie    ul. Rynek – Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie 

 Wykonawca: 

 Adres: …………………………………………….………  mail: ………………………….. 

Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie 

swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenia dokonane 

na ostatecznie wskazany adres będą uważane za skuteczne. 

5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 

lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego 

rozwiązania sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa wyżej nie doprowadzą do polubownego 

rozwiązania to w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki 

strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Przedstawicielami stron do nadzorowania realizacji umowy są: 

1) Ze strony Zamawiającego: Pracownik Wydziału Dróg i Transportu -  Tadeusz Stańczyk 

2) Ze strony Wykonawcy : 

……………………………………………..……………………………… 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 

1 egzemplarz dla Wykonawcy 2 egzemplarze dla Zamawiającego 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                         WYKONAWCA: 

 

http://www.katywroclawskie.pl/rodo
http://www.bip.katywroclawskie.pl/

