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Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia 

 

do przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych dla dostaw p.n. 

 

 

Dostawa kruszywa dolomitowego na teren Gminy Niedrzwica Duża 

  

 

 

 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi. 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacje wraz z załącznikami przyjęła komisja przetargowa: 

1. ................................................................................................ 

2. ................................................................................................ 

3. ................................................................................................ 

4. ............................................................................................... 

 

 

 

Z A T W I E R D Z A M  

Prezes  

Przedsiębiorstwa Komunalnego ,, Nałęcz” sp. z o.o. 

 

 

 

            Niedrzwica Duża, 04.03.2013 r. 
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                     Niedrzwica Duża, dnia 04.03.2013 r. 

 

Znak: ZP/1/2013    

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1.ZAMAWIAJĄCY:  

Zamawiający:                      Przedsiębiorstwo komunalne Nałęcz sp. z o.o.  

NIP 713 303 63 19 

REGON 0 605 471 63 

KRS 0000341612 

Siedziba:                            ul. Kościelna 3  

24-220 Niedrzwica Duża 

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30  

adres strony internetowej:                        www.niedrzwica.bip.mbnet.pl 

e-mail:                   info@pknalecz.eu 

nr tel.:                    (81) 5175070 

Nr faxu:                  (81) 5175070 

numer rachunku bankowego:                   07 1240 1503 1111 0010 2951 5988 - PKO SA V ODZIAŁ LUBLIN 

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy Pzp jest Prezes  Zarządu Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Nałęcz sp. z o.o. – Pan Jerzy Wiraszka 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z art. 10 ust.1 i art. 39 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi 

zamianami, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 

określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w 

sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp) dla dostaw. 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana w dalszej 

części SIWZ) oznaczone zostało przez Zamawiającego numerem sprawy: ZP/1/2013.  Wykonawcy powinni 

we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na w/w oznaczenie.  

3. Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „uPzp” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).  

4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:  

- portal internetowy Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl Ogłoszenie nr 31003– 2013 z dnia 

04.03.2013.  

- strona internetowa na której dostępna będzie niniejsza specyfikacja:    

http://pknalecz.bip.mbnet.pl/komunikaty/zamowienia-publiczne 

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.  

http://www.niedrzwica.bip.mbnet.pl/
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup do 2 500 ton (słownie: dwa i pół tysiąca ton), transport i rozładunek 

bezpośrednio w miejsce wskazane przez Zamawiającego kruszywa  drogowego z przeznaczeniem na remonty 

dróg będących w zarządzie Gminy Niedrzwica Duża na rok 2013.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy w/w kruszywa, zgodnie z zapotrzebowaniem 

zgłoszonym telefonicznie, faxem lub emailem przez Zamawiającego 

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenia za faktycznie dostarczoną ilość kamienia. 

3. W ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji należy przedstawić cenę za 1 tonę oraz 

kwotę brutto za całe zamówienie (cenę całkowita stanowi iloczyn 2500 ton kruszywa i ceny jednostkowej 

za 1 tonę kruszywa). 

4. Rozliczenie z wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych. Wykonawca wystawi 

fakturę każdorazowo po dostarczeniu ok. 500 ton kruszywa (słownie; pięćset ton). 

5. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (wiosennych roztopów, 

intensywnych opadów deszczu) po uzgodnieniu dostawy jak w ust.2, Zamawiający ma prawo do 

zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa drogowego do odwołania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy kruszywa w ciągu 3 dni od zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego na miejsce składowe lub wskazaną drogę. 

7. Przedmiotem dostawy jest dolomitowe kruszywo łamane stosowane do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 

do ruchu. klasa- I, gatunek: 1, o frakcji - kliniec 4 – 31,5 mm –  w ilości do 2 500 ton  

Zamawiający żąda dostawy kruszywa, które poza obróbką mechaniczną nie zostały poddane żadnej innej 

obróbce. Kruszywo powinno być trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych.  

8. Ilość dziennego zapotrzebowania  nie więcej niż 110 ton.  

9. Dostawa kruszywa odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 

14.00.  

10. Ilość dostarczonych materiałów może być największa w okresie wiosennym i jesiennym. 

11. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy nie ma wad prawnych, nie jest obciążony prawami osób 

trzecich, oraz że nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.  

12. Przedmiot dostawy dostarczony zostanie transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt. 

13.  Zamawiający ma prawo do  zbadania jakości i ilości dostarczonego  kruszywa w szczególności pod 

względem: jakości, ilości i zanieczyszczenia. 

W przypadku stwierdzenia, którejkolwiek z w/w okoliczności Zamawiający może w szczególności: 

odmówić zapłaty wynagrodzenia, obciążyć Wykonawcę kosztami badania i kontroli wagi, żądać  wymiany  

kruszywa na spełniające standardy w terminie 48 godzin od dnia, w którym dana okoliczność zaistniała, na 

koszt wykonawcy.  

14. Wykonawca jest zobowiązany otrzymać odrębne potwierdzenie na dokumencie wydania kruszywa 

drogowego na zewnątrz (Wz), przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Potwierdzenie dokonane 

przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego na dokumencie wydania kruszywa drogowego zawiera: 

datę rozładowania kruszywa, godzinę, ilość ton jaka została rozładowana oraz czytelny podpis.  
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15. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do każdej dostawy towaru zaświadczenie podmiotu uprawnionego do 

kontroli jakości potwierdzającego, że przedmiot dostawy odpowiada określonym normom lub 

specyfikacjom technicznym, np. normie PN-EN 13242 lub równoważnej. 

 

KOD CPV; - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące 

procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. 

KOD CPV;  

14212200-2 Kruszywo 

44922200 -1Dolomit 

 

4. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w 

postępowaniu. 

6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 

7. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem 

Podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy Podwykonawcom.  

 

5. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia –od podpisania umowy do 20.12.2013 r.  

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

6.1. Warunki udziału w postępowaniu. 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz wykażą, że spełniają warunki określone w art. 

22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759 ze zm.) dotyczące: 

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
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6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. 

6.2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo Zamówień 

Publicznych). 

6.2.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, 

jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(na podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych). 

6.2.3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych). 

6.2.4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych). 

6.2.5. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(na podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych). 

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia -nie spełnia 

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w niniejszej specyfikacji.  

 

7. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

7.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

7.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na 

podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych).  

 

7.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 

przedłożyć: 

7.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

7.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

7.2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
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składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert;  

7.2.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

 

7.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

7.3.1.Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

7.3.2.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy 

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu 

administracyjnego, lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

7.3.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić 

się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

 

7.4. Inne dokumenty (jeżeli dotyczy): 

1. Załączniki do SIWZ 

2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku gdy dokumenty składające się 

na ofertę, podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania wykonawcy. 

3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich, przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazaniu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział 
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w realizacji zamówienia, oraz przedkłada dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie 

wymaganym dla Wykonawcy, w punkcie 7.2. 

4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 

sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób 

nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 

przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno 

dokładnie określać zakres umocowania, 

Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę składa oddzielnie dokumenty wymienione w ppkt 

7.1. i 7.2. SIWZ, przy czym dopuszcza się przedstawienie dokumentu np. przez jednego Wykonawcę, 

w przypadku, gdy jest on zdolny do samodzielnego udokumentowania spełnienia warunków 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. 

Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złożyli wspólnie ofertę wybraną 

jako najkorzystniejszą. 

Wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem  

(liderem). 

6. Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ).  

 

7.5. Forma dokumentów 

Zgodnie z §7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzaju 

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

składane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 231). 

 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informację, zapytania itp. Wykonawcy 

przekazują pisemnie na adres siedziby Zamawiającego, faksem na nr (81) 5175070, pocztą elektroniczną na 

adres info@pknalecz.eu lub na adres Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz sp. z o.o. ul. Kościelna 3 24-220 

Niedrzwica Duża 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
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otrzymania . W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu lub na podany kontakt elektroniczny - 

podany przez Wykonawcę w ofercie, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się  

Wykonawcy z treścią pisma. 

3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach dot. przedmiotu zamówienia oraz 

w sprawach procedury formalno – prawnej jest Paweł Nalepa tel. 081 51-75-085 wew.99. 

4. Zgodnie z art.27 ust.2  Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcą za 

pomocą fax-u lub droga elektroniczną – nie dotyczy ofert i dokumentów składanych wraz z ofertą. 

5. Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresu. Oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia, dokumenty oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą uznawane 

a skutecznie złożone temu Wykonawcy. 

6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim- dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

 

9. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

10.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w 

jednej z form wymienionych w art. 45 ust 6 Ustawy PZP:  

1.1 pieniądzu;  

1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

1.3 gwarancjach bankowych;  

1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;  

1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, 

z późn. zm.)  

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 07 1240 1503 

1111 0010 2951 5988 - PKO SA V ODZIAŁ LUBLIN 

3. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem 

terminu składania ofert.  

4. Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia 

procedury sprawdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę – nie dołączenie nie spowoduje żadnych 

negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy .  

5. W przypadku wniesienia wadium w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi 

wynikać zapewnienie Zamawiającemu przyznania sumy gwarancyjnej nieodwołalnie i bezwarunkowo na 

pierwsze żądanie Zamawiającego. Z treści gwarancji musi wynikać również zabezpieczenie gwaranta do 

wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych.  

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
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upływem terminu składania ofert, którym mowa w pkt 13 SIWZ. 

 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Na ofertę wykonawcy składają się załączniki do SIWZ oraz dokumenty wymagane przez 

Zamawiającego; 

2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty 

poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci 

zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, 

z zastrzeżeniem art. 93 § 4 Ustawy PZP. 

4. Każdy wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia. 

5. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie 

propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych 

załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą 

zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej 

specyfikacji oraz będą podpisane przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentacji w obrocie 

gospodarczym Wykonawcy. 

6.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej.  

7. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 

z 1964 r., nr 16, nr 93 z późn. zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy 

lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby 

podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka 

zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada 

pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie 

wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. 

8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) 

podpisującej ofertę. Zmawiający nie dopuszcza używania korektora. 

9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub 

będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe 

zdekompletowanie. 

11. Zaleca się aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji 

Wykonawcy. 

12.  Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczonej w trwały sposób. Zaleca się aby koperta zewnętrzna 

była zaadresowana do Zamawiającego i posiadała oznaczenie „Dostawa kruszywa dolomitowego na 

teren Gminy Niedrzwica Duża” Nr sprawy ZP/1/2013. Nie otwierać przed 12.03.2013 r. godz. 10
15

”.  

Zaleca się aby koperta wewnętrzna posiadał nazwę/firmę i adres/siedzibę wykonawcy (pieczęć 

firmowa), aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni 

przed upływem terminu składania ofert, zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania 

formy pisemnej. 
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13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać pocztą lub osobiście w Przedsiębiorstwie Komunalnym Nałęcz sp. z o.o. ul. 

Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża do dnia 12.03.2013 r. do godz. 10.
00

. Oferty złożone po tym 

terminie zostaną zwrócone bez otwarcia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego 

terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 

pocztową czy kurierską. 

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi komisyjnie w dniu 12.03.2013 r. o godz. 10
15

 w siedzibie 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz sp. z o.o. przy ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża, 

zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy pzp otwarcie ofert jest jawne. 

3. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną  udostępnione nieobecnym 

Wykonawcom na ich wniosek. 

 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia podając ją w zapisie 

liczbowym i słownie. 

2. Jeżeli siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca może 

podać cenę netto. W takim przypadku Zamawiający zgodnie z art. 91 ust.3a pzp w celu dokonania 

oceny ofert doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług (VAT).  

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

4. Cena opisana w ust.1 i ust.2 jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający 

5. Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych nich grosze 

(nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego). 

6. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym podatek od towarów i usług 

oraz podatek akcyzowy oraz upusty, rabaty, koszty transportu do bezpośredniego użytkownika, 

opakowanie, ubezpieczenia towaru na czas transportu, koszty odprawy celnej w ramach importu 

bezpośredniego.  

7. Cena zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. nr 97 poz. 1050 z 

póz. Zm.) oznacza wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany 

zapłacić Wykonawcy za usługę;  w cenie tej uwzględnia się podatek od towarów i usług  (podatek VAT 

będzie doliczony do całkowitej ceny kosztorysu ofertowego) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obowiązkowi zapłaty podatku akcyzowego. 

 

15. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.  

Cena oferty  „C” - 100 % (100 % równa się 100 pkt.) 

2. Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

podanej przez Wykonawcę. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie 

niniejszego wzoru: 

C = (Cn/Co) x 100 pkt 

gdzie Cn – cena brutto oferty najtańszej 

Co - cena brutto oferty ocenianej  
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3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do 

dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego 

zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.  

4. Najkorzystniejsza  oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt. 

5. Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryteria wyboru. 

 

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców niezwłocznie zgodnie z art. 92 pzp. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o 

miejscu i terminie zawarcia umowy. 

3. Zgodnie z art. 23 ust. 4 pzp, Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawców, o których 

mowa w art. 23 ust.1 pzp, może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

18. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY 

1. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust 3. 

3. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w wypadku wystąpienia 

niżej wymienionych okoliczności: 

a)gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  

b)w przypadku zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy.  

c) zmian teleadresowych Zamawiającego i Wykonawcy 

4. Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad 

określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 

poz. 759 z późn. zm.), jak też SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy 

Pzp. 

 

 

 

20. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZĄ SPECYFIKACJĄ STOSUJE SIĘ 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KODEKSU 

CYWILNEGO ORAZ PRZEPISY WYKONAWCZE DO USTAWY.  
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21. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Formularz oferty  

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust.1 pzp 

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  na podstawie art. 24 ust.1 pzp  

4. Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp 

5.  Wzór umowy 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ  

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

(miejsce i data sporządzenia) 

FORMULARZ OFERTOWY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na wykonanie zamówienia pod nazwą: 

Dostawa kruszywa dolomitowego na teren Gminy Niedrzwica Duża 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/1/2013 

ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz sp. zo.o. ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

Pełna nazwa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

te: t e l : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

N I P :  … … … … … … … … … … e m a i l : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na: 

Dostawę kruszywa dolomitowego na teren Gminy Niedrzwica Duża 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia (tj. dostawę do 2500 tona kruszywa dolomitowego) za cenę w 

wysokości (iloczyn 2 500 ton kruszywa i ceny jednostkowej za jedną tonę): 

 

cena brutto:……………..............…zł, (słownie:….……..........................................................................................)  

w tym: cena netto:……………..............…zł, (słownie:…..…... ..............................................................................) 

podatek VAT (stawka ... …%) w kwocie:...........…...……..zł (słownie : ................................................................) 

 

w tym koszt: 

jednej tony kruszywa wynosi:............................................................................ zł brutto  

Zamówienie wykonamy samodzielnie/ zamówienie powierzymy podwykonawcom*(* niepotrzebne skreślić), w 

następującym zakresie…………………………………………………………………………………………… 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1.…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.…………………………………………………………………………………………………………………… 

4.…………………………………………………………………………………………………………………… 

5.…………………………………………………………………………………………………………………… 

6.…………………………………………………………………………………………………………………… 

         

………………………………………    ……………………………………….. 

   (miejscowość i data)                                    (podpis) 



14 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU 

ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP 

 

Przedsiębiorstwo komunalne Nałęcz sp. z o.o., ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża 

 

WYKONAWCA: 

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

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 r.  Nr 113,  poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, dotyczących 

postępowania na zadanie 

 

Dostawa kruszywa dolomitowego na teren Gminy Niedrzwica Duża 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z 

art. 297 kodeksu karnego. 

 

Data: …………………………….                                     ……………………………………….. 

                      

(pieczątka i podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

W OPARCIU O ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz sp. z o.o. ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża 

 

WYKONAWCA: 

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

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

 

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2010 r.  Nr 113,  poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie 

 

  

Dostawa kruszywa dolomitowego na teren Gminy Niedrzwica Duża 

 

 

na postawie art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z 

art. 297 kodeksu karnego. 

 

                         

 

 

Data: …………………………….                                       ……………………………………….. 

                            

                                                                                      (pieczątka i podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

w sprawie przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp 

 

W nawiązaniu do okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przystępując do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kruszywa 

dolomitowego na terem Gminy Niedrzwica Duża 

 

Nazwa Wykonawcy: _________________________________________________________________________ 

 

Adres Wykonawcy: __________________________________________________________________________ 

 

Oświadczam, że*: 

1) nie należę do grupy kapitałowej; 

2) należę do grupy kapitałowej wraz z następującymi podmiotami: __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

…………………………. 

(miejscowość i data) 

………………………………………………………… 

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 

   Umowa dostawy - wzór 

dot. dostawy kruszywa drogowego 

 

zawarta w dniu ……………2013 r. pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Komunalnym Nałęcz Sp. z o.o. z/s w Niedrzwicy Dużej, ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica 

Duża, zwanym w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez: Pana Jerzego Wiraszkę – Prezesa 

Zarządu, 

a 

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

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 

W rezultacie przeprowadzonego postępowania, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) realizowanego w trybie przetargu 

nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy, zgodnie z postanowieniami  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

złożoną ofertą Wykonawcy z dnia …………..., jest dostawa kruszywa drogowego dolomitowego w ilości 

do 2 500 ton (słownie: dwa i pół tysiąca ton). 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy w/w kruszywa, zgodnie z zapotrzebowaniem 

zgłoszonym telefonicznie, faxem lub emailem przez Zamawiającego (na adresy i nr wskazane przez 

Wykonawcę w ofercie) - wybór formy zgłoszenia należy do Zamawiającego.  

3. Rozliczenie z wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych. Wykonawca wystawi 

fakturę każdorazowo po dostarczeniu ok. 500 ton kruszywa (słownie; pięćset ton). 

4. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (wiosennych roztopów, 

intensywnych opadów deszczu) po uzgodnieniu dostawy jak w ust.2, Zamawiający ma prawo do 

zawiadomienia Wykonawcy o wstrzymaniu odbioru kruszywa drogowego do odwołania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy kruszywa w ciągu 3 dni od zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego na miejsce składowe lub wskazaną drogę. 

6. Przedmiotem dostawy jest dolomitowe kruszywo łamane stosowane do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 

do ruchu. klasa- I, gatunek: 1, o frakcji - kliniec 4 – 31,5 mm –  w ilości do 2 500 ton  

Zamawiający żąda dostawy kruszywa, które poza obróbką mechaniczną nie zostały poddane żadnej innej 

obróbce. Kruszywo powinno być trwałe odporne na działanie czynników atmosferycznych.  

7. Ilość dziennego zapotrzebowania  około 110 ton.  

8. Dostawa kruszywa odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 

14.00.  

9. Ilość dostarczonych materiałów może być największa w okresie wiosennym i jesiennym. 

10. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy nie ma wad prawnych, nie jest obciążony prawami osób 

trzecich, oraz że nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.  

11. Przedmiot dostawy dostarczony zostanie transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt. 
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12.  Zamawiający ma prawo do  zbadania jakości i ilości dostarczonego  kruszywa w szczególności pod 

względem: jakości, ilości i zanieczyszczenia. 

W przypadku stwierdzenia, którejkolwiek z w/w okoliczności Zamawiający może w szczególności: 

odmówić zapłaty wynagrodzenia, obciążyć Wykonawcę kosztami badania i kontroli wagi, żądać  wymiany  

kruszywa na spełniające standardy w terminie 48 godzin od dnia, w którym dana okoliczność zaistniała, na 

koszt wykonawcy.  

13. Wykonawca jest zobowiązany otrzymać odrębne potwierdzenie na dokumencie wydania kruszywa 

drogowego na zewnątrz (Wz) przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Potwierdzenie dokonane 

osobę upoważnioną przez Zamawiającego na dokumencie wydania kruszywa drogowego zawiera: datę 

rozładowania kruszywa, godzinę, ilość ton jaka została rozładowana oraz czytelny podpis.  

14. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do każdej dostawy towaru zaświadczenie podmiotu uprawnionego do 

kontroli jakości potwierdzającego, że przedmiot dostawy odpowiada określonym normom lub 

specyfikacjom technicznym, np. normie PN-EN 13242 lub równoważnej. 

 

§2 

Dostawa kruszywa będzie dokonywana sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2013 

roku, według zapotrzebowania Zamawiającego.  

 

§3 

1. Strony postanawiają, że wykonawca otrzyma wynagrodzenia za faktyczną ilość dostarczonego kruszywa, o 

którym mowa w §1 niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 jest iloczynem faktycznej ilość dostarczonego 

kruszywa i ceny jednostkowej  brutto za 1 tonę kruszywa. 

3. Zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………… cena jednostkowa za dostawę 1 tony kruszywa wynosi : 

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

4. Wykonawca zobowiązany jest do składania faktur częściowych wystawianych po każdorazowym 

dostarczeniu 500 ton kruszywa. 

5. Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie złożonych faktur i dokumentów wydania kruszywa drogowego 

na zewnątrz (Wz) wraz z potwierdzeniem dokonanym przez pracownika upoważnionego przez 

Zamawiającego. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze 

przez Wykonawcę.  

7. W przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty 

odsetek w wysokości ustawowej. 

8. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałej w związku z realizacją niniejszej umowy na 

rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§4 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.10.113.759 z póz. zm.) 

2. Zmiana umowy z naruszeniem ust.1 jest nieważna. 
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3. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w wypadku wystąpienia niżej 

wymienionych okoliczności: 

a) gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) w przypadku zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy. 

c) zmian teleadresowych Zamawiającego i Wykonawcy 

 

§ 5 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie 

następujących kar umownych:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 100 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy liczony od upływu terminu, o 

którym  mowa w §1ust.6; 

a) 100 zł za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, liczony od upływu terminu o których mowa w 

§1ust.13; 

b) 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn występujących po stronie  Wykonawcy.  

2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej 

szkody. 

3. Realizacja roszczeń Zamawiającego z tytułu kar umownych nastąpi przez potrącenie kwoty kary umownej z 

należności przysługującej Wykonawcy za przedmiot umowy  na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności: 

 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego  nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od 

umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części umowy. 

 Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy 

 Wykonawca przerwał dostawę kamienia bez uzasadnionych przyczyn, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 

dni oraz nie kontynuuje dostawy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

 Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej 

jakości kruszywa. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zmawiającego, które nastąpiło w wyniku zaistnienia 

okoliczności, których nie można było przewidzieć, a wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym 

Wykonawca przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonaną już część dostawy. 

 

§7 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia, na własny koszt, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz  do przestrzegania w/w zasad bhp przy wykonywaniu umowy. 

 

§8 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego ze 

szczególnym uwzględnieniem przepisów tytułu XXV pod nazwą ,,Umowa przewozu”, tytułu XIII pod 

nazwą ,,Dostawa” oraz przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień publicznych 

(Dz.U.10.113.759 z pózn. zm. ). 

2. Wszystkie spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd 

Powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§9 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa egzemplarze dla Zamawiającego i  

jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający              Wykonawca  

 

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

 

 

 


