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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:
MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI, DRÓG I OCHRONY ŚRODOWISKA W KOŁOBRZEGU SP.Z O.O.
78-100 Kołobrzeg, ul. 6 Dywizji Piechoty 60
Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000193998
przez Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 671-00-11-192, Regon: 330256540
Kapitał zakładowy: 7.352.000,00 zł
tel. 094 35-33-230, fax 094 35-33-251
e-mail: przetargi@zielen.kolobrzeg.pl
www.bip.zielen.kolobrzeg.pl
godziny urzędowania : 7:00 – 15:00

zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na:

„Sukcesywna dostawa materiałów do budowy nawierzchni dróg i
chodników: kostki betonowej, krawężników i obrzeży”
CPV: 44113100-6 Materiały chodnikowe

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ, składa się z następujących
części:
Część I:
Część II:
Część III:

Instrukcja dla Wykonawców
Formularz oferty + załączniki
Projekt umowy

Kołobrzeg, dnia 31.12.2020 r.

Zatwierdzam: Jacek Kurzaj – Prezes Zarządu
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Instrukcja dla Wykonawców
I. Tryb udzielania zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj.Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz.1126) wraz
z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993);
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2453);
3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2450).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów
ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Prawa
zamówień publicznych.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają
przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do budowy nawierzchni dróg i chodników: kostki
betonowej, krawężników i obrzeży:
1) Kostka betonowa szara 20x10x6 cm, spełniająca wymagania normy PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka
brukowa. Wymagania i metody badań – w szacunkowej ilości 3000 m²;
2) Kostka betonowa kolorowa 20x10x6 cm, spełniająca wymagania normy PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka
brukowa. Wymagania i metody badań – w szacunkowej ilości 1500 m²;
3) Kostka betonowa szara 20x10x8 cm, spełniająca wymagania normy PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka
brukowa. Wymagania i metody badań – w szacunkowej ilości 8000 m²;
4) Kostka betonowa kolorowa 20x10x8 cm, spełniająca wymagania normy PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka
brukowa. Wymagania i metody badań – w szacunkowej ilości 1500 m²;
5) Kostka betonowa szara typu „STAROBRUK” 3-element., gr. 6 cm, spełniająca wymagania normy 1338:2005
Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań – w szacunkowej ilości 1000 m²;
6) Kostka betonowa kolor typu „STAROBRUK” 3-element., gr. 6 cm, spełniająca wymagania normy 1338:2005
Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań – w szacunkowej ilości 1000 m²;
7) Krawężnik drogowy betonowy 100x30x15 cm, spełniający wymagania normy PN-EN 1340:2004 Krawężniki i
obrzeża betonowe. Wymagania i metody badań – w szacunkowej ilości 3000 mb;
8) Krawężnik drogowy betonowy 100x20x15 (najazdowy), spełniający wymagania normy PN-EN 1340:2004
Krawężniki i obrzeża betonowe. Wymagania i metody badań – w szacunkowej ilości 1000 mb;
9) Obrzeże chodnikowe 100x20x6 cm, spełniające wymagania normy PN-EN 1340:2004 Krawężniki i obrzeża
chodnikowe. Wymagania i metody badań – w szacunkowej ilości 6000 mb;
10) Obrzeże chodnikowe 100x30x8 cm, spełniające wymagania normy PN-EN 1340:2004 Krawężniki i obrzeża
chodnikowe. Wymagania i metody badań – w szacunkowej ilości 1000 mb;
11) Obrzeże chodnikowe 100x25x8 cm, spełniające wymagania normy PN-EN 1340:2004 Krawężniki i obrzeża
chodnikowe. Wymagania i metody badań – w szacunkowej ilości 2000 mb;
12) Płyta ażurowa szara 60x40x10 cm, spełniająca wymagania normy PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe.
Wymagania i metody badań – w szacunkowej ilości 1000 m².
13) Opornik 12x25x100 cm, spełniająca wymagania normy PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania
i metody badań – w szacunkowej ilości 300 m².
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Pozostałe warunki:
Przedmiot zamówienia będzie zamawiany i dostarczany sukcesywnie w uzgodnionych partiach, zgodnie z bieżącym
zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Zgłoszenie zapotrzebowania określonej ilości asortymentu wymienionego w opisie przedmiotu zamówienia odbywać
się będzie telefonicznie lub e-mailem przez Kierownika Zakładu Drogowego lub wyznaczonego pracownika
Zamawiającego.
Wymagany termin realizacji dostawy – do 48 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
Dostawy materiałów realizowane będą transportem Wykonawcy, bądź transportem wynajętym na koszt i ryzyko
Wykonawcy, loco plac składowy MZZDiOŚ, Kołobrzeg ul. 6 Dywizji Piechoty 60 lub teren budowy zlokalizowany w
granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (wskazane każdorazowo w bieżącym zamówieniu).
Cena obejmuje materiały wraz z transportem i rozładunkiem loco plac składowy Zamawiającego lub teren budowy.
Dowodem zrealizowania dostawy będą dowody WZ lub dokumenty przewozowe wystawione każdorazowo przez
Wykonawcę na dostawę zamówień częściowych.
Zapłata następować będzie każdorazowo po dostawie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę,
zgodnych z dowodem WZ lub dokumentami przewozowymi, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
Odbioru ilościowo – jakościowego będzie dokonywać kierownik Zakładu Drogowego lub wyznaczony przez niego
pracownik.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości materiałów w stosunku do szacunków określonych w
opisie przedmiotu zamówienia, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, co nie spowoduje dla
Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości materiałów drogowych określonego rodzaju i zamiany
na inny, w stosunku do szacunków określonych w specyfikacji, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego, w ramach ceny zamówienia, co nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji finansowych i
odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 44113100-6 Materiały chodnikowe
3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

5.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

6.

Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia
podwykonawcom:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom.
2) Jeśli Wykonawca zamierza powierzyć część wykonania zamówienia podwykonawcom, musi ją wykazać w
pkt. 5 Formularza ofertowego.

7.

Wymagania stawiane wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi
dla przedmiotu zamówienia.
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia;
6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia.
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8.

Wymagania dotyczące gwarancji:
1) Wykonawca gwarantuje wysoką jakość przedmiotu zamówienia, zgodną z odpowiednimi normami.
2) Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty dostawy poszczególnych zamówień częściowych.
3) W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy nie spełniającego wymogów określonych w SIWZ oraz opisie
przedmiotu zamówienia, Wykonawca na swój koszt, dokona jego wymiany na właściwy – w terminie
technicznie i organizacyjnie uzasadnionym, wyznaczonym przez Zamawiającego.
4) Wszystkie wady zgłoszone przez Zamawiającego Wykonawca bezzwłocznie potwierdzi pisemnie.

III. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.08.2023 r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu;
2.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania
specjalnych kompetencji lub uprawnień.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3.

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.

4.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. IV. 2. ppkt 1-3) niniejszej
SIWZ 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.

5.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. IV. 4. niniejszej SIWZ
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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) Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

7.

Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu
ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą
spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
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8.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać
spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.

V. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu
1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Pzp.
2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę:
1) W stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych,
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania.
4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, 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.

3.

Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

4.

Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20 lub na podstawie pkt.
V. 2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia może zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 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. Przedstawione przez Wykonawcę dowody podlegać będą ocenie
Zamawiającego pod względem wagi i szczególnych okoliczności czynu wykonawcy.

5.

Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, o której mowa w pkt. 4 powyżej, nie dotyczy wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym
etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7.

W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.

8.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art 87 ust 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych;
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania
ofertą;
jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał
wniesienia wadium

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w
niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

9.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy z załącznikami – wypełniony i podpisany przez wykonawcę;
2) Formularz cenowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1);
3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do
SIWZ o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i
podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz.
VI. 1 ppkt 3) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

3.

Zamawiającego żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie
o którym mowa w rozdz. VI. 1 ppkt 3) niniejszej SIWZ oraz zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 ppkt 3) niniejszej SIWZ.

4.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w
postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 ppkt.3 niniejszej SIWZ dotyczące tych
podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 ppkt 3)
niniejszej SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń
lub dokumentów:
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;
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z

5.
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właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – Deklaracje Zgodności z obowiązującą
Normą dla wszystkich oferowanych rodzajów materiałów.
Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w:
– punkcie VI.5 ppkt. 1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
– punkcie VI.5 ppkt.2) i 3) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce
zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w ppkt. 1) nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w ppkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze
wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed
notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania
ofert.
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 kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.

7.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są w oryginale,
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów.
2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.
3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot udostępniający zasoby
albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego niż
oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
9.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
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10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy
lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
1) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i
dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.
2) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być
składane na adres Zamawiającego, tj. Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp.z
o.o., ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg.
3) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną
winny być kierowane na adres: przetargi@zielen.kolobrzeg.pl , a faksem na nr (94) 35-33-251.
4) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
5) W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w
niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może zwrócić się o ponowne ich przesłanie za
pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.
2.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami oraz do potwierdzania
wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub
drogą elektroniczną jest:
Adriana Koj – Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 094 35-33-230, fax 094 35-33-251
w godzinach 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku

3.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, z zastrzeżeniem pkt. 2);
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania;
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 2), po
upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania;
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone
na stronie internetowej www.bip.zielen.kolobrzeg.pl;
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania;
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

4.

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów,
przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.bip.zielen.kolobrzeg.pl.

SIWZ „Sukcesywna dostawa materiałów do budowy nawierzchni dróg i chodników: kostki betonowej, krawężników i
obrzeży”. Nr postępowania 16/ZP/2020
Strona 8

Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej
ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający
może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli jest to
niezbędne.
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający
zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie
zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień
publicznych.
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenia o zmianie głoszenia
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie
internetowej: www.bip.zielen.kolobrzeg.pl.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może
tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.
5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:
1) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt. VI niniejszej specyfikacji.
2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób
uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz
przepisami prawa.
5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego
wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
8) Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać zmieniona, jednak układ graficzny i opis
poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać niezmieniony.
9) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby / osób
podpisujących ofertę.
10) Wszystkie strony oferty zostaną spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji
zawartości oferty, a także będą ponumerowane – w tym wszystkie załączniki – oraz parafowane przez osobę /
osoby podpisujące ofertę.
11) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie
sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie
będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych
aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
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12) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
2.

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej
funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego
przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym
postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym
terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisaną przez wszystkich
Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji
zamówienia.
6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VI "Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia" w sprawie dokumentów
wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.

3.

Sposób zaadresowania oferty:
Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana:
Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp.z o.o.
ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg
oraz oznakowane następująco:
Oferta przetargowa na:
„Sukcesywna dostawa materiałów do budowy nawierzchni dróg i chodników: kostki betonowej,
krawężników i obrzeży”
Nie otwierać przed: 23.03.2021 r. do godziny 13:00.
1) Poza oznaczeniami powyżej koperta musi posiadać nazwę i adres wykonawcy w celu odesłania oferty w
przypadku złożenia jej po terminie.
2) Koperta powinna być szczelnie zamknięta, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty lub
braku jakiejkolwiek z wymaganych informacji.

4.

Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:
1) Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w
terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń lub dokumentów:
− potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
− potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez zamawiającego,
− potwierdzających brak podstaw wykluczenia,
− oświadczenia o którym mowa w pkt. VI. 1. 3) niniejszej specyfikacji,
− innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
− pełnomocnictw,
− jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy Pzp.
− nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3
i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy może skutkować zatrzymaniem wadium
wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych.
2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
− spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
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−

3)

4)

5)

6)

spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego,
− potwierdzających brak podstaw wykluczenia
Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do
przedmiotu zamówienia.

Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego
postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b. zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,
c. dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d. przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego
i inne uprawnione podmioty,
e. udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
f. archiwizacji postępowania.
4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej
4 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.
6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:
a. prawo dostępu do danych (art. 15),
b. prawo sprostowania danych (art. 16),
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO (art. 18).
d. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a. prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia
RODO,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
c. prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,
8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ich niepodanie może uniemożliwić
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy
do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub
odrzuceniem jego oferty.
9) Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na wykonawcach, którzy pozyskują
dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich zamawiającym w ofertach. W związku z powyższym
Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.
6. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:
1) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
5.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20
października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy
PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako
tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji
kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana
oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na
kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert
wycofywanych nie będą otwierane.
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs
publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w
SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w
rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1.

Oferty należy składać do dnia 23.03.2021 r. do godziny 12:30,
w siedzibie Zamawiającego:
Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.
78-100 Kołobrzeg, ul. 6 Dywizji Piechoty 60
Pokój nr 302 (sekretariat)

2.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3.

Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z
zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4.

Oferty zostaną otwarte dnia 23.03.2021 roku o godzinie 13:00,
w siedzibie Zamawiającego:
Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.
78-100 Kołobrzeg, ul. 6 Dywizji Piechoty 60, pokój nr 302

5.

Otwarcie ofert jest jawne.
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6.
7.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.zielen.kolobrzeg.pl informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny,

XII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem
należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz
warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności oferty (związania ofertą) i nie
będą podlegały zmianom.
5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik
do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a tak obliczoną cenę przenieść do „Formularza
ofertowego”.
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert – Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
• oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
• oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
• Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego,
2.

Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny
ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców
w zakresie każdego kryterium.

3.

Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w
poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego,
wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji: punktacja 0-100 (100% =
100 pkt).

4.

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert
przedstawione poniżej:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1
CENA
100.00
cn – cena (brutto) najniższa zaproponowana w ofertach,
cb – cena (brutto) badanej oferty.
5.

Sposób punktowania
Wg wzoru: ocena A = cn / cb x 100 pkt.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną
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liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty.
6.

Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o
ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie
badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. IV.6. niniejszej
Specyfikacji.

7.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert
uznanych za ważne.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
2.

Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty podając w
szczególności:
1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy lub wykonawców, których oferta została wybrana oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli
ofertę, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert, a w przypadkach, o
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, informację o braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności.

3.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
zamieszczone zostanie na stronie internetowej zamawiającego - www.bip.zielen.kolobrzeg.pl. Informacja
zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie informacje o których mowa w pkt. 2. Zamawiający zamieści
również informację o wyniku postępowania w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

4.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie
wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu
składania ofert
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając
uzasadnienie faktyczne i prawne
Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona również zostanie na stronie internetowej zamawiającego www.bip.zielen.kolobrzeg.pl oraz w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

5.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który
ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego
przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

6.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane
faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w
inny sposób niż określono w ppkt. 1),
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin do wniesienia
odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art.180 ust.2 ustawy Pzp lub w następstwie jego
wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze,
możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

7.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

8.

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
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umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy PZP.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.
2.

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XVIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w
trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po
zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2.

3.

Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia,
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa
w sprawie zamówienia publicznego.
Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek
2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

4.

W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych
znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w
szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający wskaże inny sposób, w jaki
mogą być one udostępnione.

5.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128).

6.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki
Formularz ofertowy wraz z załącznikami
Formularz cenowy – załącznik nr 1.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu –
załącznik nr 2.
4. Informacja – art. 24 ust.1 pkt 23 – załącznik nr 3.
5. Projekt umowy.
1.
2.
3.
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F O R M U L A R Z

O F E R T Y
…………………………., dnia …..................................

/pieczęć dostawcy/
Miejski Zakład Zieleni, Dróg
i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp.z o.o.
ul. 6 Dywizji Piechoty 60
78-100 Kołobrzeg
Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zorganizowanym przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp.z o.o.
na:

„Sukcesywna dostawa materiałów do budowy nawierzchni dróg i chodników:
kostki betonowej, krawężników i obrzeży”
1. Informacje o wykonawcy
1.

Pełna nazwa Wykonawcy …...........................................................................................................................................

2.

Adres firmy:
ulica/nr domu/nr lokalu …...............................................................................................................................................
kod pocztowy – miasto …..................................................................................................................... ..........................
województwo …..............................................................................................................................................................

3.

Telefon ….......................................................................... Fax ….................................... ..............................................

4.

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

5.

Nr konta bankowego …...................................................................................................................................................

6.

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

2. Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie od dnia 01.09.2021 do dnia 31.08.2023 r.
3. Oferujemy wykonanie zamówienia objętego przetargiem, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę:
Kwota netto:

…............…............................ zł

Podatek VAT (…..%) w kwocie:

…............................................ zł

Kwota brutto:

…............................................ zł

Słownie (brutto) ….................................................................................................................................
…............................................................................................................................ ........................... zł,
zgodnie z załączonym formularzem cenowym – załącznik nr 1.
Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
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4. Oświadczenie
1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy zastrzeżeń
oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2) Oferujemy Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktury wystawionej za zrealizowany przedmiot
umowy licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i
Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp.z o.o.
3) Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535, z późn.zm.).
4) Załączony do specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
5) Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ.
6) Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy, jeżeli zostanie przyznane
nam zamówienie.
7) Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne,
prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
8) Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
…………………………………………………………………………………………………………………….
9) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10) Składając ofertę akceptujemy postanowienia SIWZ dotyczące przetwarzania danych osobowych.
11) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
UWAGA: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści ww.
oświadczenia wykonawca nie składa - wówczas należy usunąć treść oświadczenia przez jego wykreślenie.

12) Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:
………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail:………………………………………………… tel./fax: ……………………………………………………
5.

Podwykonawcy:
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest wiadome, należy podać również
dane proponowanych podwykonawców):
1) ……………………………………………………………………………………………...……………………
2) ……………………………………………………………………………………………………………………

6.

Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem1?
 Tak
 Nie

7.

Spis treści:
Integralną część oferty stanowią następujące załączniki:
1) …..........................................................................................
2) …..........................................................................................
3) …..........................................................................................
4) …..........................................................................................
Oferta zawiera ….......... stron, ponumerowanych i podpisanych.

7. Inne informacje Wykonawcy:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
….....................................................
/podpis osoby upoważnionej/
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
1
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Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Nazwa Wykonawcy: ..............................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Nazwa zadania: „Sukcesywna dostawa materiałów do budowy nawierzchni dróg i chodników: kostki betonowej, krawężników i obrzeży”
Szacunkowa Cena jednostkowa
ilość
netto

Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Jedn. miary

1

2

3

4

1

Kostka betonowa szara 20x10x6 cm

m²

3000

2

Kostka betonowa kolor 20x10x6 cm

m²

1500

3

Kostka betonowa szara 20x10x8 cm

m²

8000

4

Kostka betonowa kolor
20x10x8 cm

m²

1500

m²

1000

m²

1000

mb

3000

mb

1000

mb

6000

wraz z transportem i rozładunkiem
wraz z transportem i rozładunkiem
wraz z transportem i rozładunkiem

5

Wartość netto
(PLN)

VAT

Wartość brutto (PLN)

6=4x5

7

8

wraz z transportem i rozładunkiem

5

Kostka betonowa szara
typu „STAROBRUK”
wraz z transportem i rozładunkiem

6

Kostka betonowa kolor
typu „STAROBRUK”
wraz z transportem i rozładunkiem

7

Krawężnik drogowy 100x30x15 cm

8

Krawężnik drogowy (najazdowy)
100x20x15 cm

wraz z transportem i rozładunkiem

wraz z transportem i rozładunkiem

9

Obrzeże 100x20x6 cm
wraz z transportem i rozładunkiem
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10
11
12
13

Obrzeże 100x30x8 cm
wraz z transportem i rozładunkiem

Obrzeże 100x25x8 cm
wraz z transportem i rozładunkiem

Płyta ażurowa 60x40x10 cm
wraz z transportem i rozładunkiem

Opornik 12x25x100 cm
wraz z transportem i rozładunkiem

RAZEM

mb

1000

mb

2000

m²

1000

m²

300

X

X

X

Łączna wartość netto oferty wynosi: …............................................... zł
słownie: …................................................................................................................... ....................................................... zł
kwota podatku VAT (…... %) …............................................................zł
słownie: …................................................................................................................... ....................................................... zł
Łączna wartość brutto oferty wynosi …................................................zł
słownie: …................................................................................................................... ....................................................... zł

….................................................................
miejscowość, data

…...........................................................................
podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Sukcesywna dostawa materiałów do budowy nawierzchni dróg i chodników: kostki
betonowej, krawężników i obrzeży”
działając w imieniu wykonawcy
……………………………………………………….............……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………… …………………………….................………………………………………………
(podać nazwę i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1.

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania w zakresie art.
24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24. ust. 5. pkt. 1., pkt. 2., pkt. 4. oraz pkt. 8 ustawy Pzp

Miejscowość i data ……………………......… r.
…..…………..…………………………………
(pieczęć wykonawcy oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy )

Oświadczam, że na dzień składania ofert, 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 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1., pkt. 2., pkt. 4. oraz pkt. 8 ustawy
Pzp).

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

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...………….….…
…………………………………………………………………………………..…………………….….…
……………………………………………………………………………….……………………….….…
………………………………………………………………………………..……………………….….…
Miejscowość i data ……………………......… r.
…..…………..…………………………………
(pieczęć wykonawcy oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy )
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2.

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej;

Miejscowość i data ……………………......… r.
…..…………..…………………………………
(pieczęć wykonawcy oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy )

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………...……………
..…………………………………………………………………………………………………………………….,
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Miejscowość i data ……………………......… r.
…..…………..…………………………………
(pieczęć wykonawcy oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że na dzień składania ofert, następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Miejscowość i data ……………………......… r.
…..…………..…………………………………
(pieczęć wykonawcy oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy )
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
( zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Oświadczam, że na dzień składania ofert, następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) , nie
podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Miejscowość i data ……………………......… r.
…..…………..…………………………………
(pieczęć wykonawcy oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy )
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Załącznik nr 3do SIWZ

Informacja na podstawie art.24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na :
„Sukcesywna dostawa materiałów do budowy nawierzchni dróg i chodników: kostki
betonowej, krawężników i obrzeży”
Informuję, że*:
nie należę
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.) co wykonawcy, którzy
również złożyli oferty w powyższym postępowaniu, wskazani w informacji
zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na stronie
internetowej www.bip.zielen.kolobrzeg.pl ( BIP– zakładka Zamówienia Publiczne).
należę
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.), co wykonawca/y
…………………….( nazwa i adres), który/rzy również złożył/li ofertę we wskazanym
powyżej postępowaniu , wskazani w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na
podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na stronie internetowej www.bip.zielen.kolobrzeg.pl
(BIP- zakładka Zamówienia Publiczne).
* Zaznaczyć odpowiednie.

................................................. dnia ................................................

.................................................
podpis osoby / osób / upoważnionej
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PROJEKT UMOWY

UMOWA NR 16/ZP/2020
Zawarta w dniu …........................... , w Kołobrzegu pomiędzy:
Miejskim Zakładem Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp.z o.o.
ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000193998 przez Sąd Rejonowy w
Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 671-00-11-192, Regon: 330256540,
Kapitał zakładowy: 7.352.000,00 zł,
zwanym w tekście Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………
a firmą:
….............................................................................................................
zwaną dalej w tekście Wykonawcą, reprezentowaną przez:
1. ….........................................................................................................
2. ….........................................................................................................
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzonego
przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywna dostawa materiałów do budowy nawierzchni dróg i
chodników: kostki betonowej, krawężników i obrzeży”, zgodnie z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 t.j., z późn.zm.), została zawarta umowa o
następującej treści:
§ 1 Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy materiałów do budowy nawierzchni dróg i chodników
wg poniższego zestawienia:
1) Kostka betonowa szara 20x10x6 cm, spełniająca wymagania normy PN-EN 1338:2005 Betonowa
kostka brukowa. Wymagania i metody badań – w szacunkowej ilości 3000 m²;
2) Kostka betonowa kolorowa 20x10x6 cm, spełniająca wymagania normy PN-EN 1338:2005
Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań – w szacunkowej ilości 1500 m²;
3) Kostka betonowa szara 20x10x8 cm, spełniająca wymagania normy PN-EN 1338:2005 Betonowa
kostka brukowa. Wymagania i metody badań – w szacunkowej ilości 8000 m²;
4) Kostka betonowa kolorowa 20x10x8 cm, spełniająca wymagania normy PN-EN 1338:2005
Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań – w szacunkowej ilości 1500 m²;
5) Kostka betonowa szara typu „STAROBRUK” 3-element., gr. 6 cm, spełniająca wymagania normy
1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań –w szacunkowej ilości 1000m²;
6) Kostka betonowa kolor typu „STAROBRUK” 3-element., gr. 6 cm, spełniająca wymagania normy
1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań –w szacunkowej ilości 1000m²;
7) Krawężnik drogowy betonowy 100x30x15 cm, spełniający wymagania normy PN-EN 1340:2004
Krawężniki i obrzeża betonowe. Wymagania i metody badań – w szacunkowej ilości 3000 mb;
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8) Krawężnik drogowy betonowy 100x20x15 (najazdowy), spełniający wymagania normy PN-EN
1340:2004 Krawężniki i obrzeża betonowe. Wymagania i metody badań – w szacunkowej ilości
1000 mb;
9) Obrzeże chodnikowe 100x20x6 cm, spełniające wymagania normy PN-EN 1340:2004 Krawężniki i
obrzeża chodnikowe. Wymagania i metody badań – w szacunkowej ilości 6000 mb;
10) Obrzeże chodnikowe 100x30x8 cm, spełniające wymagania normy PN-EN 1340:2004 Krawężniki i
obrzeża chodnikowe. Wymagania i metody badań – w szacunkowej ilości 1000 mb;
11) Obrzeże chodnikowe 100x25x8 cm, spełniające wymagania normy PN-EN 1340:2004 Krawężniki i
obrzeża chodnikowe. Wymagania i metody badań – w szacunkowej ilości 2000 mb;
12) Płyta ażurowa szara 60x40x10 cm, spełniająca wymagania normy PN-EN 1339:2005 Betonowe
płyty brukowe. Wymagania i metody badań – w szacunkowej ilości 1000 m².
13) Opornik 12x25x100 cm, spełniająca wymagania normy PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe.
Wymagania i metody badań – w szacunkowej ilości 300 m².
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości materiałów określonego rodzaju i zamiany na inny,
w stosunku do szacunków określonych w ust. 1, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego, w ramach ceny zamówienia, co nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji
finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości materiałów w stosunku do szacunków
określonych w ust. 1, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, co nie spowoduje dla
Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu
zamówienia.
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego w wykonaniu niniejszej umowy przedmiot
zamówienia spełnia wymagania obowiązujących norm technicznych i jakościowych z zachowaniem
Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub w przypadku ich braku tylko Polskich Norm i
posiada Deklarację Zgodności z Polską Normą, ważną także na okres realizacji zamówienia.
6. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego w wykonaniu niniejszej umowy przedmiot
zamówienia jest zgodny z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej
integralną część niniejszej umowy.
§ 2 Termin i warunki realizacji umowy
1.

Termin realizacji umowy:
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia Zamawiającemu sukcesywnie w
okresie od dnia 01.09.2021 do dnia 31.08.2023 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w umowie (w
zależności co nastąpi wcześniej).
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2.

Przedmiot umowy będzie zamawiany i dostarczany sukcesywnie w uzgodnionych partiach, zgodnie z
bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

3.

Zgłoszenie zapotrzebowania określonej ilości materiału odbywać się będzie telefonicznie, e-mailem lub
faksem przez Kierownika Zakładu Drogowego lub wyznaczonego pracownika Zamawiającego.

4.

Wymagany termin realizacji dostawy – do 48 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez
Zamawiającego.

5.

Dostawy materiałów realizowane będą transportem Wykonawcy, bądź transportem wynajętym na koszt i
ryzyko Wykonawcy, loco plac składowy MZZDiOŚ, Kołobrzeg ul. 6 Dywizji Piechoty 60 lub teren budowy
zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (wskazane każdorazowo w bieżącym
zamówieniu).

6.

Odbioru ilościowo – jakościowego będzie dokonywał Kierownik Zakładu Drogowego lub wyznaczony
pracownik Zamawiającego.

7.

Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest Pan …………………, tel. ………………..

8.

Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest Pan ……………… , tel. ………………….

9.

Koordynatorzy, o których mowa w ust. 7 i 8 zostają powołani celem ustalenia wszelkich szczegółów
związanych z realizacją umowy. Ustalenia koordynatorów odbywać się będą telefonicznie lub w formie
pisemnej bądź faksem.

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
11. Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu zamówienia osobie trzeciej bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania
własne.
§ 3 Wynagrodzenie
1.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy kwoty zgodne z formularzem
cenowym, tj. przy założeniu realizacji przedmiotu umowy w szacunkowej ilości:
Wynagrodzenie netto: …............................. zł,
obowiązujący podatek VAT (… %) …............................ zł,
wynagrodzenie brutto …...................................... zł.
Słownie (brutto) …....................................................................................................................................zł,
z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 i 3 umowy.
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2. Cena jednostkowa, o której mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, zawiera
w sobie wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty transportu,
rozładunku oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy.

3.

Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy ceny jednostkowe nie ulegną zmianie.

4.

Dowodem zrealizowania dostawy i jednocześnie podstawą do wystawienia faktury VAT będą dowody
WZ lub listy przewozowe wystawiane każdorazowo przez Wykonawcę na dostawę zamówień
częściowych.

5.

Zapłata następować będzie każdorazowo po realizacji zamówień częściowych na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawcę, zgodnych z dowodem WZ lub listem przewozowym, w terminie 30 dni
od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

6.

Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

7.

Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.

Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, posiada NIP: 671-00-11-192 i upoważnia
Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

9.

Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: …........................................ .

10. Wykonawcy nie przysługuje prawo cesji należności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób
trzecich bez uzyskania na to uprzednio zgody Zamawiającego.

§ 4 Warunki gwarancji
1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość przedmiotu zamówienia, zgodną z odpowiednimi normami.

2.

Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty dostawy poszczególnych zamówień częściowych.

3. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy lub wykonania usługi w sposób nie spełniający wymogów
określonych w SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca na swój koszt, dokona jego
wymiany lub jej naprawy – w terminie technicznie i organizacyjnie uzasadnionym, wyznaczonym przez
Zamawiającego.
4. Wszystkie wady zgłoszone przez Zamawiającego Wykonawca bezzwłocznie potwierdzi pisemnie.
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§ 5 Kary umowne
1.

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający będzie
mógł naliczyć Wykonawcy odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów i w
następującej wysokości:
a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego netto, o
którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
b) za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad i braków określonych wymogów przedmiotu umowy –
w wysokości 2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia, licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i braków
określonych wymogów.
c) z tytułu rozwiązania przez Zamawiającego umowy na podstawie § 6 ust.4 umowy z przyczyn, za
które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, o
którym mowa w § 3 ust. 1.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego nałożonych na podstawie niniejszej
umowy kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego wynagrodzenia za przedmiot umowy.
§ 6 Odstąpienie od umowy/ Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w
przypadku:
1) gdyby Wykonawca opóźnił się z wykonaniem jednostkowego zamówienia dostawy o więcej niż 5
dni,
2) gdyby Wykonawca nie zapewnił odpowiedniej jakości przedmiotu umowy (co zostanie
potwierdzone specjalistycznym badaniem przeprowadzonym na zlecenie Zamawiającego) lub
nie wywiązał się z innych postanowień niniejszej umowy.
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5. Rozwiązanie umowy z przyczyn wskazanych w ust. 4 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 7 Zmiana umowy
1.

Zamawiający na podstawie art.144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w
formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:
1) Polepszenia parametrów technicznych dostawy lub zaoferowania innych korzystniejszych dla
zamawiającego warunków dostawy;
2) Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;
3) Zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej
4) zmian przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia
Umowy poprzez dostosowanie treści Umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
5) zmiany przepisu dotyczącego wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT, co skutkować
będzie zmianą naliczonych kwot podatku VAT, do dostaw wykonywanych po dniu, w którym przepisy
zaczną obowiązywać.

2.

Dopuszcza się zmianę umowy bez zachowania formy pisemnej w zakresie osób nadzorujących
wykonanie umowy (koordynatorów) z obu stron.
§ 8 Dane osobowe

1. Strony niniejszej Umowy będą przetwarzać dane osobowe. Przetwarzanie danych odbywa się w związku
z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Strony zobowiązane są do przekazania odpowiednich klauzul
informacyjnych wszystkim podmiotom, których dane przetwarzają.
2. Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy dane
osobowe dotyczące wspólników, współpracowników, pracowników, podwykonawców, osób, którymi
Strony posługują się przy realizacji niniejszej Umowy, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i
pełnomocników drugiej Strony w celu zawarcia i wykonania Umowy.
3. Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą stronę w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych,
w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
4. Zamawiający udostępnia Wykonawcy klauzulę informacyjną dla kontrahentów („Klauzula”), stanowiącą
informację wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO, znajdującą się na stronie internetowej
www.zielen.kolobrzeg.pl/aktualnosci/141-rodo-w-mzzdios. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się
Klauzulą i akceptuje jej treść na zasadach określonych w Klauzuli, na dowód czego złoży podpis pod
treścią Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w
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przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, w imieniu Zamawiającego
występującego jako administrator danych osobowych.
6. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w
przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, w imieniu Wykonawcy
występującego jako administrator danych osobowych.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory, mogące wyniknąć w trakcie realizacji postanowień umowy, strony będą poddawać
negocjacjom polubownym. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, będzie on
rozstrzygany przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
2. Wszelaka korespondencja, będzie doręczana na adresy(numery) wskazane w umowie. O zmianie
adresu do doręczeń strona ma obowiązek poinformować drugą niezwłocznie faksem lub listem
poleconym. W przypadku nie dotrzymania tego obowiązku korespondencja skierowana na adres
dotychczasowy uważana jest za skutecznie doręczoną.
3. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:
a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
b) Oferta Wykonawcy z formularzem cenowym,
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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