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I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną w dalszej części „ustawą Pzp”. W sprawach 
nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. 
Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, poniżej kwoty 209 000 euro, 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
Zamawiający, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu. Jeżeli Wykonawca ten uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega 
wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa dla potrzeb Gminy Czernica: 
1) mieszanka granitowa o granulacji  0-63,0 mm i 0-31,5 mm - w ilości do 5 700 ton  
2) kruszywo granitowe o granulacji 31,5- 63,0 mm - w ilości do 300 ton 
2. Mieszanka granitowa dostarczona musi być z certyfikatem jakości, wystawionym przez kopalnię, z której jest 
dostarczana. 
3. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanych 
dostaw. Rozliczenie partiami następuje po wykonaniu i dokonaniu protokolarnego odbioru. 
4. Mieszanka granitowa winna być dostarczana transportem drogowym Wykonawcy do miejsc wskazanych  przez 
zamawiającego na drogi w 13  miejscowościach Gminy Czernica. 
5. Jednorazowe dostawy będą realizowane w krotnościach 5 ton w terminie do max 5 dni* roboczych od zgłoszenia 
przez Zamawiającego, o ile Zamawiający nie wskaże terminu dłuższego. 
 
* - zaoferowana ilość dni stanowi jedno z kryterium oceny oferty (pkt 17.2 SIWZ) i jest deklarowana przez Wykonawcę w 
Formularzu Ofertowym.  
 
6. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia; 
2) Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonaniu przedmiotu zamówienia; 
3) Wykonawcę obowiązuje pełna dyspozycyjność w sprawach pilnych. 
7. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 
1)  zakres zadań, spraw i terminy określać będą osoby ustanowione w umowie, 
2) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym 
przedstawicielem Wykonawcy. 
8. Wielkość zamówienia, o której mowa w pkt 3.1. SIWZ, jest wielkością szacunkową. Zamawiający zastrzega, że 
wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu, stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego, 
Zmniejszenie przedmiotu zamówienia nie rodzi żadnych roszczeń dla Wykonawcy. 
9. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez 
wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, wówczas Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik 
nr 1) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podanie przez Wykonawcę 
nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 25 ust. 
3 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy 
Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 25 ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług 
podwykonawców do umowy na realizację przedmiotu zamówienia zostaną wprowadzone zapisy o 
podwykonawcach, o których mowa w ustawie Pzp. 
 

Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień: 
14.21.20.00-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, 
mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo. 
 

II. Czynności związane z przygotowaniem postępowania. 
Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia: 

– nie poinformował wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, 
– nie przeprowadził dialogu technicznego. 
 

III. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej, aukcji elektronicznej oraz 
składaniu ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Nie 
przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie 
dopuszcza składania ofert częściowych. 
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IV. Termin wykonania zamówienia. 
Termin realizacji przedmiotu umowy – do wyczerpania zakupionego kruszywa, maksymalnie  do dnia 
31.12.2020 r. 

 
V. Wymagania dotyczące wadium. 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie ustanawia obowiązku wniesienia wadium 
 

VI. Warunki udziału w postępowaniu. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę 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 (Dz. U. z 2016 
poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. — Kodeks karny, 

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 poz. 769); 

3) wykonawcę, 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 2; 

4) wykonawcę, 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; 

5) wykonawcę, 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; 

6) wykonawcę, 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; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

8) wykonawcę, 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; 

9) wykonawcę, 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; 

10) wykonawcę 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, z późn. 
zm.); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne; 

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, z późn. 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. 

3. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a-c i pkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 
5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 
a) w ust. 2 pkt 2 lit. d i pkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za 

przestępstwo wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. d, 
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b) w ust. 2 pkt 4  
- jeśli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 
zaistnienie jednaj z podstaw wykluczenia, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres 
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednaj z podstaw 
wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 7 i 9, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie 
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 11, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 2 pkt 2 i 3 oraz 5-9, może przedstawić 
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia 
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 4. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 8, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający 
zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o 
udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób 
zapewnienia konkurencji. 

7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
8. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać następujące warunki udziału dotyczące: 

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
- Zamawiający nie ustanawia żadnego sposobu oceny spełnienia warunku. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający wymaga aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazał, iż 

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie dostawy odpowiadających swoim 
rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości co najmniej 170 000 zł netto (każda z 
dostaw).  

9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

11. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII (Warunki udziału w postępowaniu) ust. 2 pkt 2-
11 i pkt 9 (Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp) ust. 1 pkt 1-8. 

13. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 
o którym mowa w ust. 10, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 
ust. 10. 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Do oferty wykonawca dołącza: 
a. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego 

w rozdziale IX oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. 
b. jeżeli 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. 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 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 
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ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 
ust. 1. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 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. 

6. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec podwykonawców podstaw wykluczenia 
z udziału w postępowaniu zamieścił informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w 
ust. 1 

7. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające: 
7.1 spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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 

7.2 brak podstaw wykluczenia: 
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; 
2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

7.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 7.2: 
1) pkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

7.4. Dokumenty, o których mowa w 7.3 pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w 7.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7.4 stosuje się. 

7.6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

9. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

10. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, 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 może żądać 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; 
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4) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w pkt 7.2 i 7.3, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 
wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

12. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 7.2 i 
7.3, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta 
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

13. Jednocześnie uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Pzp  Zamawiający,  dla  potwierdzenia  
spełnienia   warunku  udziału  w postępowaniu może skorzystać z dokumentów znajdujących się w 
ogólnie dostępnych bazach danych bez wezwania Wykonawcy do złożenia wymaganych dokumentów 
i oświadczeń. 

14. Zamawiający dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

 
VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie kryteria:  

Cena ( C ) 60 % 

Termin wykonania (TW) 40 % 

 
2. Punktacja za kryteria zostanie obliczona w następujący sposób: 

Kryterium Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie może 
otrzymać oferta za dane kryterium 

Cena ( C ) 60% 60 punktów 
Termin wykonania (TW) 40% 40 punktów 
RAZEM 100% 100 punktów 

 
3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C) – maksymalna ilość punków 60 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 
wynikającą z działania: 

Pi (C) = C min x 60 C i 
gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" 
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 
Ci cena oferty "i" 

 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 
 

4. Zasady oceny kryterium „Termin Wykonania” (TW) – maksymalna ilość punktów 40 
1) za skrócenie terminu wykonania o 2 (lub 1 dzień) dni od zgłoszenia – Pi(TW) = 10 pkt. 
2) za skrócenie terminu wykonania o 3 dni od zgłoszenia – Pi(TW) = 20 pkt. 
3)  za skrócenie terminu wykonania o 4 dni od zgłoszenia – Pi(TW) = 40 pkt. 
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Pi(TW) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Termin wykonania”; 
 

W przypadku podania przez wykonawcę terminu wykonania dłuższego niż terminy określone przez 
Zamawiającego, lub niepodania w ogóle tego terminu, termin wykonania Zamawiający uzna termin 
podstawowy tj. 5 dni od czasu zgłoszenia. 

 
5. Sumarycznie zdobyta ilość punktów  
 

Pi = Pi(C) + Pi(TW) 
 

6. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 
punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z 
najniższą ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego, ofert dodatkowych. 
 

 
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w miejscu: Gmina Czernica; Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3; 55-003 
Czernica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2020 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Ogólnej, 
pok. nr 1. 

2. Oferta powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia oraz 
jednocześnie umożliwiająca jednoznacznie jej identyfikację, aby mogła być otwarta w terminie 
otwarcia. W tym celu zaleca się opisać opakowanie oferty w sposób jednoznaczny identyfikujący 
ofertę. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu: Gmina Czernica; Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3; 55-003 
Czernica w dniu 27.02.2020 r. do godz. 10:15 w sali nr 19. 

 
X. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

XI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami; 

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego 
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe  (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123). 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;. 

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  
Beata Kaczka-Folaron (merytorycznie)    b.kaczka-folaron@czernica.pl 
Elżbieta Zembska    - zamowienia.publiczne@czernica.pl 
Adres kontaktowy: Gmina Czernica, Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica. 
 

XII. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez 

Wykonawcę. 
3) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i 
siedziby oraz numer NIP. 

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

2. Forma oferty. 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. 
2) Zamawiający zwraca się o dodatkowe złożenie przynajmniej jednej kopii oferty. 
3) Oferta (w rozumieniu § 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) powinna być złożona w formie 

uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia. 
4) Oferta musi być jednoznaczna w swojej treści. 
5) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

3. Zawartość oferty. 
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1) Treść Oferty – oświadczenie woli Wykonawcy zgodne z treścią SIWZ zawierające cenę oferty, 
termin wykonania oraz Tabelę oceny jakościowej umożliwiające punktowanie ofert 
w poszczególnych kryteriach. 

2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 
1 do SIWZ, jako cenę ryczałtową. 
2. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę ma być ceną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usługo (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 178) przedstawioną w setnych częściach 
złotego – a zatem musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, musi zawierać podatek VAT w 
odpowiedniej wysokości (stawę VAT należy określić zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 
marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 106), za naliczenie właściwej stawki podatku VAT odpowiedzialny jest 
Wykonawca. 
3. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie 
wykonawca musi ponieść w związku z dostarczeniem mieszanki w miejsce wskazane przez Zamawiającego (m.in. 
koszty załadunku i wyładunku, koszty transportu z miejsca zakupu lub składowania do miejsc wskazanych przez 
Zamawiającego). 
4. Wszystkie ceny podane w ofercie należy traktować jako stałe i nie zmienne przez cały czas trwania umowy.  
5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
6. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji 
w sprawie ceny.  
7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określony został w projekcie umowy 
stanowiącym załącznik do SIWZ. 
Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy.  
8. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od 
zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.  
9. Ceny przedstawione w ,,Formularzu ofertowym” – (Załącznik nr 1), będą podane w wymiarze netto oraz z 
podatkiem VAT, wyliczonym przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert 
i zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym.  
10. Ceny określone w ofercie (bez VAT) są ważne w okresie trwania umowy i w tym czasie nie będą podlegały 
zmianom. 
11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. 
 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego 
celem podpisania umowy. 

2. Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy: 
1) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do 

występowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia 
woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie), jeżeli nie wynikają z oferty 
Wykonawcy; 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 

 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XVI. Wzór umowy 
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie 

w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz określonych 
w niniejszej Umowie. 

3. Zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 
1) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego 

warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: 
o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem 
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Umowy, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 
należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie. 
Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i 
inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania 
warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 
skażenia, 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, 

3) regulacje prawne wprowadzone w życie po dacie zawarcia umowy, wywołujące potrzebę zmiany 
umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

4) zmiany stawki podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106), 

4. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku prawnego 
nawiązywanego Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna określona w ust. 2 wywarła 
wpływ. 

 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do 
której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie 
ust. 1. 

6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 
Pzp dla tej czynności. 

7. Na czynności, o których mowa w ust. 6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 1. 
8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 4 zdanie 
drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

11. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp – Środki 
ochrony prawnej. 

 
Wykaz załączników: 
Załącznik nr 1 - Formularz oferty, 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Załącznik nr 4 – wykaz dostaw. 
Załącznik nr 5 – Wzór umowy, 
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Załącznik nr 1  

 
F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y 

 
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………  
siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………….  
nr tel./fax…………………………………………………………………………  
e-mail: ………………………………………………………………………….. 
NIP ............................................................................................................. 
 
Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, pn. 
„Sukcesywna dostawa kruszywa „ 

1. OFERUJĘ wykonanie dostaw objętych przedmiotowym zamówieniem zgodnie z wymogami zawartymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia …………….. r. za cenę: 
                               ………………………………… zł netto 

  ………………………………… zł brutto (w tym podatek VAT……………%) 
Słownie brutto: …………………………………………………………………………… 

 

w tym: 

Lp Asortyment 
Cena 

brutto za 1 
tonę (zł) 

Ilość (ton) 
Wartość w zł brutto 

(3x4) 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1 mieszanka granitowa (0-63,0 mm) 

mieszanka granitowa (0-31,5 mm) 

 5 700  

2 kruszywo granitowe (31,5 - 63,0 mm)  300  
 

 razem  
 
Zobowiązuję się  do skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o ..............dni od otrzymania 
zgłoszenia.* 
 
Jednocześnie: 
2. Oświadczam, że ceny podane w niniejszej ofercie nie ulegną zmianie w okresie realizacji umowy.   

3. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą zgodnie z _art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. 
4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w 

tym z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.  

5. Osobą do kontaktów z zamawiającym jest: 

Pan / i / ................................................................................................... 
tel. kontaktowy ........................................................................................ 

e-mail ………………………………………………………………………… 

6. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / lub zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne)  

  jest: ........................................................................................................................ 
 stanowisko: ............................................................................................................ 
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 imię i nazwisko ....................................................................................................... 

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

7. Informuję/my, iż jestem/jesteśmy małym/średnim* przedsiębiorstwem- TAK/NIE** 
8. Zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale Podwykonawców **.  

Następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom: 

l. p. nazwa części zamówienia.  Wartość/procentowa wielkość Podwykonawca 

1    

2    

Zamawiający wymaga aby w przypadku posługiwania się przy realizacji zamówienia 
podwykonawcą/podwykonawcami Wykonawca wskazał w powyższej tabeli wartość lub procentowa 
wielkość część zamówienia, która powierzy podwykonawcy/podwykonawcom. 

9. Oświadczam, że ** 
a. wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

 fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

b. nie przekazuje danych osobowych innych niż własne lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku  
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. 

 

 

________________ dnia ___ ___ 2020 r.  
           

Podpis(y): 

l. p. nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych)  
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

1   

 
 
 
 
 

 

2   

 
 
 
 
 

 

 
  

 

*termin wykonania max 5 dni, 
** niepotrzebne skreślić. 
 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1).  
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Z a ł ą c z n i k  n r  2  d o  S I W Z  

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 
 

 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Nazwa Wykonawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres Wykonawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pod nazwą: 

„Sukcesywna dostawa kruszywa” 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, 

 

 

 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 
przedstawicieli firmy 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie 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 Pzp). Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 
naprawcze:  

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

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

 

 

 

 
Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 

 
Oświadczam(y), że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję(emy) się w niniejszym 
postępowaniu, tj.:  
…………………………………………………………………….…………………….……………………  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
nie zachodzą wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
 
 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 
przedstawicieli firmy 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam(y), że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego/ych podwykonawcą/ami:  
………………………………………………………………………………………………………………….. 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 
przedstawicieli firmy 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam(y), 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 przedstawianiu informacji. 

 
 
Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 
 
 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawcę, 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; 
2) wykonawcę 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 
(Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
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. poz. 769); 
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3) wykonawcę, 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 2; 

4) wykonawcę, 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; 

5) wykonawcę, 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; 

6) wykonawcę, 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; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, 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; 

9) wykonawcę, 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; 

10) wykonawcę 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, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
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, 

1618 i 1634), 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. 
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Z a ł ą c z n i k  n r  3  d o  S I W Z  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp) 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 
 
Nazwa Wykonawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres Wykonawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pod nazwą 

 
„Sukcesywna dostawa kruszywa” 

 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 
 

Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 
 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 
 
 
 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam(y), że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
………………………………………………………………………………………………………….... 

..………………………………………………………………………………………………………….…., w 
następującym zakresie: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
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Oświadczam(y), 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 przedstawianiu informacji. 

 

 
 
 
 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 

WYKAZ DOSTAW 
 

Zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu określonym w SIWZ* 

 

Lp Przedmiot dostawy 
Wartość 
dostaw 

w zł netto 

Data i miejsce 
wykonania dostaw Odbiorca dostaw 

Doświadczenie własne 
Wykonawcy/ 

Wykonawca polega na 
wiedzy i 

doświadczeniu innych 
podmiotów 

1     Własne / 
oddane do dyspozycji* 

przez …………….. 

 
 

2  
 
 
 
 

   Własne / 
oddane do dyspozycji* 

przez …………….. 

 

 

 
 
 
Wykonawca zostanie wezwany do przedłożenia dowodów dotyczących dostaw, określające, czy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie.* 

 
 
 
________________ dnia ___ ___ 2020r.  

  

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

  (pieczątka  Wykonawcy)                                                                                  (podpis  Wykonawcy) 
 
 

 
*Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazał, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości co najmniej 170 000 
zł netto (każda z dostaw).  
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Nr sprawy: MTP.271.2.2.2020.EZ 
WZÓR UMOWY 

UMOWA Nr  …………….. 
W dniu …... .......... roku w Czernicy: 

GMINA CZERNICA  
z siedzibą przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica, NIP 912-11-01-093, zwana dalej Zamawiającym, reprezentowana przez 
…………………………………….  

i 

……………………………………..  z siedzibą w …………………………….., NIP …………………. 
reprezentowanym przez …………………………………….. , zwany dalej Wykonawcą, 

zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1. 
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ……………….  Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do 

realizacji zadanie pn. Sukcesywna dostawa kruszywa, w tym:  

1) mieszanka granitowa o granulacji  0-63,0 mm i granulacji 0-31,5 mm - w ilości do 5 700 ton;  
2) kruszywo granitowe o granulacji 31,5- 63,0 mm - w ilości do 300 ton 

zwanych dalej „mieszanką”. 

2. Wielkość zamówienia, o której mowa w ust. 1, jest wielkością szacunkową. Zamawiający zastrzega, że wielkość 

przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu, stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie 
przedmiotu zamówienia nie rodzi żadnych roszczeń dla Wykonawcy. 

§ 2. 

1. Asortyment dostarczanej mieszanki jest zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z ofertą 
przetargową Wykonawcy. 

2. Dostawa mieszanki realizowana będzie od dnia podpisania niniejszej umowy do wyczerpania zakupionego 

kruszywa.  
3. Dostawy mieszanki będą realizowane w terminach, ilościach oraz w miejsca wskazane na terenie Gminy Czernica, 

w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy Czernica . 

4. Mieszanka winna być dostarczana transportem drogowym Wykonawcy do miejsc wskazanych przez 
Zamawiającego na drogi w 13 miejscowościach Gminy Czernica.  

5. Jednorazowe dostawy będą realizowane w krotnościach 5 ton w terminie do ........ dni roboczych od zgłoszenia 

przez Zamawiającego zapotrzebowania, o ile Zamawiający nie wskaże terminu dłuższego.  
6. Zamawiający zgłaszał będzie zapotrzebowanie na dostawy drogą elektroniczną (e-mail: …………………..). 

7. Dostawy mieszanki realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt. 

8. Mieszanka dostarczona musi być z certyfikatem jakości, wystawionym przez kopalnię, z której jest dostarczana. 
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 

przedmiotu zamówienia. 

§ 3. 
1. Bieżące dostawy mieszanki powinny być każdorazowo potwierdzane, co do ilości i terminu dostaw, przez Sołtysa 

wsi, pracownika Urzędu lub upoważnionego mieszkańca, do którego mieszanka zostanie dostarczona.  

2. Jakość dostarczanej mieszanki potwierdzana będzie atestem wystawionym przez kopalnię. 

3. W przypadku dostarczenia dwóch kolejnych partii mieszanki o parametrach niezgodnych z zamówionymi, 
Zamawiający odstąpi od umowy i zrezygnuje z dalszych dostaw mieszanki za pisemnym powiadomieniem złożonym 

Wykonawcy w ciągu 3 dni od dostawy z zachowaniem kary umownej określonej w § 5 ust 1 pkt 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowego ważenia dostarczanej mieszanki celem stwierdzenia zgodności 
jej wagi z wystawionym przez Wykonawcę dowodem Wz. Koszty dojazdu na wagę celem stwierdzenia wagi 

mieszanki oraz koszty ważenia pokrywa Wykonawca i nie mogą być wliczone do ceny dostawy.  

5. W przypadku protokolarnego stwierdzenia różnicy zważonej ilości mieszanki z dowodem Wz, Wykonawca zapłaci 
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Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 5 ust 1 pkt 3.  

6. Wykonawca wystawi fakturę za dostawę (partię) zgodnie ze stwierdzonym protokolarnie stanem ilościowym 

dostarczanej mieszanki.  
§ 4. 

1. Za dostarczoną mieszankę Zamawiający będzie płacił Wykonawcy kwotę wynikająca z rzeczywistej ilości dostawy w 

oparciu o cenę brutto: 
1) za 1 tonę mieszanki granitowej (0-63,0 mm i 0-31,5 mm) – …….. zł 

2) za 1 tonę kruszywa granitowego (31,5 - 63,0 mm) – …… zł 

 zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……….. r. 
2. Szacunkowe maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi:  

……………….. zł brutto (słownie: ……………………………………….. złote). Różnice wynikające z zaokrągleń 

podatku Vat na   fakturach nie wymagają anektowania umowy.  
3. Wykonawca zapewnia niezmienność cen, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy, przez cały okres trwania 

umowy.  

4. Należności za bieżące i wykonane dostawy (partie) Zamawiający ureguluje przelewem bankowym na wskazane 
konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury i zestawienia zawierającego ilości dostarczonej 

mieszanki granitowej, miejsce dostawy oraz potwierdzenie dostawy przez sołtysa wsi, pracownika Urzędu Gminy lub 

osoby upoważnionej przez Zamawiającego.  

5. Ceny, o których mowa w ust. 1, zawierają wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 
jakie Wykonawca musi ponieść w związku z dostarczeniem mieszanki w miejsce wskazane przez Zamawiającego 

(m.in. koszty załadunku i wyładunku, koszty transportu z miejsca zakupu lub składowania do miejsc wskazanych 

przez Zamawiającego, itp). 
6. W razie niewyczerpania przez Zamawiającego, w okresie trwania niniejszej umowy, kwoty określonej w ust. 2 ani 

ilości, o których mowa w § 1 ust. 1, Wykonawcy nie przysługują roszczenia o wykonywanie dostaw ani jakiekolwiek 

roszczenia odszkodowawcze. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na wystawianej fakturze numer rachunku bankowego, na który ma 

wpłynąć należność, zgodnego z numerem rachunku wskazanym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa 
KAS, zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 

106). W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca każdorazowo zobowiązuje się do poinformowanie 

Gminy o tej zmianie.” 
8. Rozliczenie płatności wynikającej z umowy dokonane będzie za pośrednictwem metody podzielonej płatności. 

 

§ 5. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 20% szacunkowego maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej 

umowy - za odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 
2) w wysokości 200 zł brutto - za przekroczenia terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, przy czym w przypadku dostarczenia mniejszej ilości mieszanki, Zamawiający może naliczyć 

Wykonawcy dodatkową karę umowną w wysokości 1000 zł brutto; 

3) w przypadku protokolarnego stwierdzenia różnicy zważonej ilości mieszanki granitowej z dowodem Wz, w wysokości 
dziesięciokrotnej wartości stwierdzonej różnicy, przy uwzględnieniu cen jednostkowych brutto, o których mowa 

odpowiednio w § 4 ust 1 pkt 1 i 2.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w umowie, jeżeli nie pokryją one poniesionych 

szkód. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą być potrącane z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 



MTP.271.2.2.2020.EZ                                  „Sukcesywna dostawa kruszywa”  

S t r o n a  | 20 

§ 6. 

 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,  
czego  nie można  było  przewidzieć w  chwili  zawarcia  umowy,  Zamawiający może  odstąpić  od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu  

poprzednim Wykonawca może  żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania  części umowy.  
§ 7. 

Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu umowy strony wyznaczają następujące osoby: 

1. Beata Kaczka-Folaron – reprezentujący Zamawiającego, tel. ………………………, e-mail: b.kaczka-
folaron@czernica.pl 

2. …………………………………………..…… – reprezentujący Wykonawcę, tel. ………………… e-mail:…………. 

 
§ 8.  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wprowadzanie zmian do umowy wymaga zgody stron oraz wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności z wyłączeniem zmiany osób wyznaczonych przez strony do współdziałania, wskazanych w § 7 
oraz różnic zaokrągleń podatku VAT określonych w §4 ust 2. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim: 2 egz. dla Zamawiającego i 1 

egz. dla Wykonawcy. 
5. Integralnymi składnikami niniejszej umowy jest SIWZ wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.   

 

Zamawiający                                                                              Wykonawca 
 

 


