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Sobków 2012-03-27 

BOŚiGM 271.9.2012                             

              

 
 
I. Zamawiający:  

1. Pełna nazwa zamawiającego: 

Gmina Sobków 

 Plac Wolności 12, 28-305 Sobków 

NIP: 656-22-15-944 

REGON: 291010731 
 

2. Płatnik: 

Urząd Gminy w Sobkowie  

Plac Wolności 12, 28-305 Sobków 

NIP: 656-13-16-844  

REGON: 000548732 

Strona internetowa: www.bip.sobkow.pl 

Numer telefonu: 41 3871037, wew. 18 , faks: 41 3871034 

 
II. Informacje o przetargu: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 PZP. 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA DOSTAWY 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) – zwanej dalej ,,ustawą” 
 

na realizację zadania pn. ,,Zakup kruszyw drogowych do remontu dróg gminnych, 
wewnętrznych i innych obiektów w 2012 r.” 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) 
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III. Przedmiot zamówienia:  

1. Opis przedmiotu zamówienia: (CPV- 44.11.31.40-8)   

2. Przedmiot zamówienia:  

 
Zakup następujących kruszyw drogowych :  

L.p. Rodzaj kruszywa Ilość ton 
1. 
2. 
3 
4. 
5. 

Kruszywo łamane 0-63 na podbudowę zasadniczą dolomitowe 
Kruszywo niesort. 0-31,5 na podbudowę zasadniczą dolomitowe 
Kruszywo tłuczeń 31,5-63 na podbudowę pomocniczą 
Kruszywo tłuczeń 10-40 na podbudowę pomocniczą 
Kruszywo tłuczeń 120-180 na podbudowę pomocniczą 

1 500 
1 500 
  200 
  100 
    50 

Razem 3 350 
 
Powyższe kruszywa muszą spełniać wymagania norm dla kruszyw odpowiednio                 
na podbudowę zasadniczą dolomitowe poz. 1-2 tabeli i pomocniczą poz. 3-5 tabeli. 
Kruszywa muszą spełniać wymagania norm dla kruszyw na podbudowę zasadniczą               
i pomocniczą stabilizowaną mechanicznie niezależnie od kategorii obciążenia ruchem. 
Odbiór transportem Zamawiającego sukcesywnie, różna ilość w poszczególnych 
miesiącach i dniach. 
 
3.Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na poszczególne 
rodzaje kruszyw :    

 
- Część 1 kruszywo łamane 0-63 na podbudowę zasadniczą dolomitowe -  1 500 ton 
- Część 2 kruszywo niesort. 0-31,5 na podbudowę zasadniczą dolomitowe -  1 500 ton 
- Część 3 kruszywo tłuczeń 31,5-63 na podbudowę pomocniczą -     200 ton 
- Część 4 kruszywo tłuczeń 10-40 na podbudowę pomocniczą  -     100 ton                                    
- Część 5 kruszywo tłuczeń 120-180 na podbudowę pomocniczą -       50 ton 

 
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

5 Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

            6. Zamawiający nie zamierza stosować dynamicznego systemu zakupów. 

 7 .Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej. 

 8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 

ust.1 pkt. 7  Prawo zamówień publicznych t.j. do 20 % zamówienia podstawowego. 

 
IV. Termin realizacji zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia – 
30.11.2012 roku. 
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V. Warunki wymagane od Wykonawców:   

      W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :  

1.Spełniają  warunki określone w art. 22  i nie są wykluczeni na podstawie art. 24  

ustawy z dania 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych. 

 

VI. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu 

potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1  Prawa 

zamówień publicznych: 

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków Wykonawcy obowiązani są 

złożyć  następujące dokumenty; 

1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do SIWZ 

2. Oświadczenie z art. 24 – załącznik Nr 2 do SIWZ 

3. Oświadczenie z art. 22 – załącznik Nr 3 do SIWZ 

4.  Projekt umowy  podpisany i uzupełniony – załącznik Nr 4 do SIWZ 

5.  Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej                      

z zamówieniem. 

6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m - cy przed 

upływem terminu składania ofert.  

7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust.1 pkt. 4-8 i art. 24 ust.1 pkt. 9 Prawa zamówień publicznych, wystawioną nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

8. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 

nie zalega   z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie          

w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż           

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

9. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega      

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

10. Oświadczenie o załadunku kruszywa w dni robocze w godzinach 600- 2000,             

o odległości kopalni (składu kruszyw) od siedziby zamawiającego nie przekraczającej 
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30 km i o posiadaniu  własnej wagi w miejscu załadunku ( załącznik Nr 5 ).  

11. Potwierdzenie sprzedaży w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością sprzedaż kruszyw  

stanowiącym przedmiot zamówienia wykonał  przynajmniej dwa zamówienia             

o wartości 200 000,00 zł. brutto każde z podaniem ich wartości oraz z załączeniem 

dokumentów potwierdzających że sprzedaż była wykonana należycie.  

12. Orzeczenie o jakości kruszywa na podbudowę  zasadniczą i pomocniczą zgodnie    

z tabelą   w  rozdziale III pkt. 2 

Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność          

z oryginałem przez Wykonawcę. 

 

VII. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się  

z wykonawcami: 

1. Imię i nazwisko: Pan Marian Saletra 

2. Stanowisko służbowe: Inspektor ds. drogowych 

3. Numer telefonu: 41 3871037 wewn. 18 

4. E-mail: saletra@sobkow.pl 

5. Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): 8  

6. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 800 – 1500 

            7.    Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków 

                   zamówienia:   

1. Każdy Wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 

SIWZ w terminie nie późniejszym niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert.  

2. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.  

3. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, 

którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 

źródła zapytania.  

4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących SIWZ. 

 
VIII. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 
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IX. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą:  

      Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 
 

X. Sposób przygotowania oferty: 

1. Oferta zawiera dokumenty wymienione w rozdziale VI pkt. 1-12  

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na sprzedaż kruszyw na 

podbudowę zasadniczą i pomocniczą. 

3. Sposób przygotowania oferty: 

a) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim. 

b) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez 

osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 

c) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób 

zapobiegający jej dekompletacji.  

d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane                   

i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę 

upoważnioną.  

4. Opakowanie i oznakowanie ofert :  

a) Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego,     

pok. 19  

b) Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób: 

            „Oferta na sprzedaż kruszyw drogowych  w 2012 r.'' 

                                                                                              

XI. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia       

i oceny ofert: 

1. Terminy i miejsce otwarcia ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy             

w Sobkowie, pokój  nr: 19. 

Termin składania ofert: 04.04.2012 r. do godz. 900 

Termin otwarcia ofert:  04.04.2012 r. godz. 915 Pokój Nr 8 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania po 

upływie terminu przewidzianego w ustawie p.z.p.  
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2. Tryb otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert jest jawne.  

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Po otwarciu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres 

(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 

dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności 

zawartych w ofercie.  

3. Ocena ofert : 

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych      

w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.  

 

XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 

Cena powinna być podana:  

      a) cyfrowo i słownie w złotych polskich, 

      b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.:  cena brutto, 

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie  

z zasadami określonymi w art. 87 ust 2 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego ofertą została poprawiona. 

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, 

których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub zawierającą błędy           

w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt.1-8 ustawy). 

 

XIII. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie: 

1. Kryteria – najniższa cena ofertowa na dany rodzaj kruszywa znaczenie 100%.  

Sposób dokonywania oceny wg wzoru: KC = Cn : Cb x 100  

gdzie: KC – ilość punktów przyznanych wykonawcy, Cn – cena oferty o najniższej 

cenie, Cb – cena oferty badanej. 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

 
XIV. Tryb zawarcia umowy:  

1. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż      

5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż 

przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty 
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określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu 

Wykonawcy. 

2. Projekt umowy  stanowi załącznik do SIWZ  Nr 4. 

 
XV. Zamawiający nie żąda od Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania   

            umowy. 

 
XVI. Środki odwoławcze: 

1. Tym Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w trakcie 

postępowania w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w  ustawie     

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.       

z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zmianami) przepisów, przysługują środki 

odwoławcze: odwołanie oraz skarga do sądu. 

2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania 

toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy P.Z.P. 

 
XVII. Przewiduje się udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust 1  

pkt. 7. stanowiącego nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. 

 

XVIII.  Postanowienia końcowe: 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 

roku Nr 113  poz. 759 ze zmianami) oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

 

 

 

 
  Sporządził :                                                                                Zatwierdził: 

 

Marian Saletra 

2012-03-27    ....................................................... 
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Sobków 2012-03-27 
BOŚiGM 271.9.2012 
                                                                                                                        
                                                      
                                                                                                                               Załącznik Nr 1 
                                                      
 
 
                                                FORMULARZ OFERTOWY 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
O WARTOŚĆI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE art. 11 

ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 

Zakup kruszyw drogowych  w 2012 roku. 
                                                                                                                                                                                   
Dane dotyczące oferenta 
 
 
Nazwa............................................................................................................ 
 
Siedziba......................................................................................................... 
 
Nr telefonu/faksu ............................................................................................. 
 
nr NIP............................................................................................................. 
 
nr REGON ..................................................................................................... 
 
Dane dotyczące zamawiającego: 
 
Nazwa                     - Gmina Sobków   
Ulica                        - Plac Wolności 12 
kod  miejscowość          -  28-305 Sobków  
numer telefonu /faksu    - 41 3871037  fax. 41 3871034 
NIP                                 - 656-22-15-944 
 
Przedmiot zamówienia: 
Zakup kruszyw drogowych o parametrach zapisanych w SIWZ w 2012 roku zgodnie      
z przetargiem nieograniczonym Nr BOŚiGM 271.9.2012 z 04.04.2012 roku. 
Kruszywa odbierać można sukcesywnie transportem Zamawiającego z kopalni(składu)         
w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2012 roku.   
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Zobowiązania oferenta 

 
Zobowiązuję się  wykonać wyżej opisany przedmiot zamówienia za cenę stałą brutto  
 

     1.Część 1 Kruszywo łamane 0-63 – 1500 ton x ............... zł./tonę = ................. zł 

2. Część 2Kruszywo niesort 0-31,5 – 1500 ton x ............... zł./tonę = ................. zł 

3. Część 3 Kruszywo tłuczeń 31,5-63 – 200 ton x ............... zł./tonę = ................. zł 

4.Część 4 Kruszywo tłuczeń 10-40 – 100 ton x ………… zł/tonę = …………. zł 

5.Część 6 Kruszywo tłuczeń 120-180 – 50 ton x…………. zł/tonę = …………. zł 

 

Ogółem ……………… ton wartość ........................................................................................ zł 

Słownie zł ..................................................................................................................................... 

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

            1. Termin związania  ofertą  wynosi 30 dni. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi      

i w pełni je akceptujemy. 

3. Oświadczamy, że spełniamy  wymogi art. 22 ust 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami). 

4. Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu    

o zamówienie publiczne w rozumieniu art. 24 u .p.z.p. 

 

 
Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia   
30.11.2012 r. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                 
            ____________________________________ 

                                                                                          (imię i nazwisko) 
                                                                     podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta                                                   
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                                                                                              Załącznik nr 2 
BOŚiGM 271.9.2012  
                                                                                            Zamawiający 

                                                                                                   Gmina Sobków 

                                                                                                   Plac Wolności 12 

                                                                                                   28-305 Sobków 

 

 
OŚWIADCZENIE OFERENTA W TRYBIE ART. 24 USTAWY PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z 
POSTĘPOWANIA 

do przetargu nieograniczonego na zakup kruszyw drogowych  w 2012 roku 
 

 
Nazwa oferenta  ..................................................................................................................... 

Adres oferenta   ...................................................................................................................... 

Numer telefonu  ...................................................................................................................... 

Numer teleksu/fax .................................................................................................................. 
           /lub pieczęć nagłówkowa oferenta/ 

 
 

 
                                                          Oświadczenie  
 
 

 

Oświadczamy, że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie  art. 24 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami). 

 
 

 
 
......................... dnia .......................                                                  .......................................... 
                                                                                                                  Pieczątka i podpis 

                                                                                              osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 3 
BOŚiGM 271.9.2012  
                                                                                                                                                                                        

                                                                                                            Zamawiający 
                                                                                                            Gmina Sobków 
                                                                                                            Plac Wolności 12 
                                                                                                            28-305 Sobków 
 

 
OŚWIADCZENIE OFERENTA W TRYBIE ART. 22 UST. 1.USTAWY  

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
do przetargu nieograniczonego na zakup kruszyw drogowych w 2012 roku 

 
 

Nazwa oferenta  ........................................................................................................................... 

Adres oferenta  ............................................................................................................................. 

Numer  telefonu  .......................................................................................................................... 

Numer teleksu/fax ........................................................................................................................ 
/lub pieczęć nagłówkowa oferenta/ 

 

 

                                                        Oświadczenie  
 

Oświadczam,  że spełniamy warunki z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo  zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz.759 ze zmianami) dotyczące: 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia. 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 

 

 

 

....................... dnia .......................                                                        ....................................... 
                                                                                                                    Pieczątka i podpis 
                                                                                                                  osoby upoważnionej 
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                                                                                                                      Załącznik nr 5 
BOŚiGM 271.9.2012  
 

 

                                                                                               Zamawiający 

                                                                                               Gmina Sobków 

                                                                                               Plac Wolności 12 

                                                                                               28-305 Sobków 

 

                                                   Oświadczenie 

 do przetargu nieograniczonego na zakup kruszyw drogowych w 2012 roku. 
 

Nazwa oferenta  ........................................................................................................ 

Adres oferenta .......................................................................................................... 

Numer telefonu / fax ................................................................................................ 
                                                                /lub pieczęć nagłówkowa oferenta/ 
 
 Oświadczam, że :  

a) do realizacji niniejszego zamówienia  zapewniamy załadunek kruszyw  drogowych 

w dni robocze w godzinach 600- 2000. 

b) odległość kopalni (składu kruszyw) nie przekracza 30 km od siedziby 

zamawiającego. 

c)  posiadamy własną wagę w miejscu załadunku. 

 

 

 

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

                                                                                                (pieczątka i podpis Wykonawcy) 
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Umowa Nr ……/2012 
 

zawarta w dniu …………...2012 roku pomiędzy Gminą Sobków zwaną dalej Zamawiającym 
reprezentowaną przez Wójta Gminy Sobków –  mgr Krystynę Idzik, 
a 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1  
 

Wykonawca zobowiązuje sie do sprzedaży następujących kruszyw drogowych: 
1.Część 1 Kruszywo łamane 0-63 na podbudowę zasadniczą dolomitowe  
          1 500 ton x ……….. zł brutto za 1 tonę = ………………… zł brutto 
2.Część 2  Kruszywo tłuczeń 0-31,5 na podbudowę zasadniczą dolomitowe    
          1 500 ton x ……….. zł brutto za 1 tonę = ………………… zł brutto 
3.Część 3 Kruszywo tłuczeń 31,5-63 na podbudowę pomocniczą 

200 ton x ………… zł brutto za 1 tonę = ……………………zł brutto 
4.Część 4 Kruszywo tłuczeń 10-40 na podbudowę pomocniczą 

       100 ton x ………... zł brutto za 1 tonę = ………………….zł brutto 
 5.Część 5 Kruszywo tłuczeń 120-180 na podbudowę pomocniczą 

        50 ton x …………zł brutto za 1 tonę = ……………….…zł brutto 
Ogółem ………………….. zł brutto słownie zł…………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………. 

 
§ 2 

 
Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest oferta wygrywającego zgodnie z przetargiem 
nieograniczonym znak BOSiGM 271.9.2012 

 
§ 3 

 
1. Wykonawca zapewni sprzedaż kruszyw z ………………………………. wraz z załadunkiem. 
2. Kruszywo będzie odbierane sukcesywnie transportem zamawiającego w okresie od dnia podpisania 

umowy do 30.11.2012 roku 
3. Podane ilości kruszywa są określone szacunkowo i mogą ulec zmianie. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia rzeczowego przedmiotu umowy,  

a Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 
5. W przypadku zwiększenie lub zmniejszenia ilości odbieranego kruszywa cena jednostkowa 

pozostaje bez zmian. 
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do 20% zamówienia 

podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych. 
7. Wykonawca gwarantuje, że kruszywo będzie posiadało jakość zgodną z obowiązującymi normami 

jakościowymi odpowiednio na podbudowę zasadniczą i pomocniczą stabilizowaną mechanicznie 
niezależnie od kategorii obciążenia ruchem. 

8. Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie o odbiorze odpowiednich rodzajów 
kruszyw na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem dokonania odbioru.  

 
 

§ 4 
 

Umowa niniejsza została zawarta na okres od dnia…………… do dnia 30.11.2012 rok 
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§ 5 
 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę umowną brutto wynikająca ze złożonej oferty zgodnie  
z przetargiem z dnia 04.04.2012 roku w wysokości …………………………… zł 
słownie: ………………………………………………………………………………………………….. 

 
§ 6 

 
1. Należność będzie płatna przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury  na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 
2. Płatnikiem faktury będzie Urząd Gminy w Sobkowie Plac Wolności 12, 28-305 Sobków 

NIP 656-13-16-844, REGON 000548732 
 

§ 7 
 

Wszelkie zmiany pod rygorem nieważności wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 
aneksu podpisanego przez obie strony. 

 
§ 8 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązanie umowy w terminie 7 dni od podjęcia 

wiadomości o nienależytym wykonaniu umowy przez Wykonawcę tj. sprzedaży kruszyw 
nieodpowiadającym normom jakościowym. 

2.  Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,4% wartości niedostarczonego w terminie 
odpowiedniego rodzaju kruszywa.  

3. W przypadku odstąpienia od wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości 
wynagrodzenia umownego. 

4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe. 
 

§ 9 
 

W sprawach nie uregulowanych w  niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. 

 
§ 10 

 
Spory wynikłe z treści niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu  na 
siedzibę  Zamawiającego. 

 
§ 11 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
Zamawiający, a jeden  Wykonawca. 
 
 
 
 
               Wykonawca                                                                                 Zamawiający  

 

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

                                                         


