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ZP.033.12.2020 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
 

 Wydział Zamówień Publicznych i Administracji Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu zwraca się                          
z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie dotyczące remontów powstałych uszkodzeń, ubytków nawierzchni 
drogowych w ciągu dróg powiatowych w 2020r.    
 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych polegających na naprawie uszkodzonych 
nawierzchni drogowych w ciągu dróg powiatowych mających na celu zapewnienie bezpiecznego ich użytkowania. 
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do interwencyjnych, czasowych napraw ww. 
nawierzchni w zakresie i czasie określonym przez Zamawiającego lub wynikających z innych dokumentów np. decyzji, 
zgłoszeń. 

2. Ustalenia zawarte w niniejszym zaproszeniu dotyczą prowadzenia naprawy, remontu nawierzchni w miejscach jej 
uszkodzeń polegające na: 

- oczyszczeniu oraz posmarowaniu krawędzi ubytku, 

- ułożeniu mieszanki mineralno-bitumicznej w przygotowanych do naprawy miejscach,  

- wyprofilowaniu mieszanki i zagęszczeniu, 

- wykonaniu robót wykończeniowych remontowanych miejsc. 

- Zakłada się podział remontu uszkodzeń nawierzchni w zakresach: 
o remont ubytków nawierzchni o głębokości 2,0 – 5,0 cm,  
o remont ubytków nawierzchni o głębokości powyżej 5,0 cm 

3. Zakres i czas wykonania robót będzie każdorazowo określany i zgłaszany Wykonawcy przez Zamawiającego  
w oparciu o ceny jednostkowe oferowane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszego zaproszenia. 

4. Obmiar robót zgłaszanych przez Zamawiającego będzie określać faktyczny zakres robót. 
5. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym będą stałe przez cały okres obowiązywania 

umowy tj. do końca 2020r.  
6. Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia określony został w poniższym przedmiarze robót: 

 

Lp. Podstawa opisu Opis/Przedmiar Ilość J. m. 

1 
KNR 0231 1106-

0100 

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 
mieszanka mineralno-asfaltowa, grysowa 
zamknięta. Lepiszcze emulsja asfaltowa 

70 t 

 
7. Wymagania dotyczące wykonywanych robót. 

a. Prace przygotowawcze. 

- Przed przystąpieniem do robót w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca dostarczy do akceptacji: 

- projekty składu mieszanek mineralno–asfaltowych oraz wyniki badań laboratoryjnych, 

- przedstawi znaki do zabezpieczenia robót oraz sprzęt jakim zamierza wykonywać roboty, 

- w trakcie robót kolejne etapy remontu wykonywane jako roboty zanikające tj. 
o przygotowania miejsc remontowanych do skropienia i skropienie przed układaniem mieszanki 

mineralno-asfaltowej będą podlegały odbiorowi przez Zamawiającego, a kolejny etap można będzie 
kontynuować po akceptacji jakości robót zanikających. 

b. Przygotowanie uszkodzonego miejsca do naprawy. 

- usunięcie ewentualnej wody opadowej , doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, 

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca, 

- dokładne spryskanie dna i boków naprawianego miejsca szybko rozpadową kationową emulsją asfaltową  
w ilości 0,5 l/m2, 

- dokładnego oczyszczenia i spryskania lepiszczem dokonuje się w dniu wypełniania uszkodzenia mieszanką. 
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- Przy stosowaniu do skropienia emulsji kationowej, układanie mieszanki może nastąpić po rozpadzie emulsji  
i odparowaniu wody. 

 
c. Układanie i zagęszczanie mieszanki mineralno-bitumicznej. 

- układanie mieszanki mineralno-bitumicznej musi odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. 
przy suchej ciepłej pogodzie w temp. powyżej +50 C, 

- zabrania się układania mieszanki w czasie ciągłych opadów deszczu i silnego wiatru, 

- mieszankę mineralno-asfaltową należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew 
profilowych, 

- w żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do przygotowanego do 
naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać, mieszanka powinna być jednakowa spulchniona na całej 
powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona 
powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni, 

- rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową, 

- przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór boczny dla zagęszczanej 
warstwy i dobre między warstwowe związanie, 

- temperatura mieszanki wbudowywanej powinna być zgodna z zaleceniami producenta asfaltu, 

- zagęszczanie mechaniczne wykonuje się tak długo, aż stwierdzi się brak śladów odkształcenia pod urządzeniem 
zagęszczającym. Nadmiar mieszanki wychodzący po zagęszczeniu poza krawędzie należy usunąć, 

- ruch pojazdów po miejscach naprawianych można otworzyć po ostygnięciu zagęszczonej mieszanki betonu 
asfaltowego do temperatury otoczenia, 
 

- powierzchnia wypełnionego ubytku lub wyboju powinna mieć po okresie pielęgnacji teksturę chropowatą  
o jednolitym wyglądzie, 

- spadek warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem nawierzchni, przy czym 
warstwa ta powinna być wykonana do wysokości krawędzi otaczającej nawierzchni, 

- nierówności między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe od  
4 mm dla dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h. 
 

- maksymalna i minimalna temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej powinna wynosić – według wskazań 
producent asfaltu, 

- mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu) oraz o temperaturze niższej będzie 
potraktowana jako odpad produkcyjny. 

d. Wymagania ogólne. 

- wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonanych robót,  

- decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i wykonywanych elementów remontu 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w niniejszym zaproszeniu, umowie, SST, a także  
w obowiązujących normach i wytycznych, 

- asfalt należy przewozić w cysternach zgodnie z obowiązującymi normami, 

- wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny, 

- kruszywo można przewozić dowolnymi środkami, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym nawilgoceniem, 

- do transportu mieszanki betonu asfaltowego stosować samochody termosy z podwójnymi ścianami skrzyni 
wyposażonymi w system ogrzewczy, 

- w sprzyjających warunkach atmosferycznych można dopuścić, za zgodą Zamawiającego, samochody 
samowyładowcze wyposażone w pokrowce brezentowe do okrywania mieszanki,  

- przy naprawie niewielkich powierzchni, należy transportować gorącą mieszankę mineralno-asfaltową  
w pojemnikach izolowanych cieplnie, 

- czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem 
warunku zachowania temperatury wbudowania, 

- wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów, 

- przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 

- wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót, 

- wykonawca jest zobowiązany do użytkowania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonania. 

- Mieszanka mineralno-asfaltowa. 
o Uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być dostosowane do głębokości uszkodzenia, 

przy czym największe ziarna w mieszance powinny się mieścić w przedziale 1/3 – 1/4 głębokości 
uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luźnych cząsteczek nawierzchni i zanieczyszczeń obcych). 



o Do naprawy uszkodzeń w zależności od ich głębokości należy stosować mieszanki betonu 
asfaltowego wytwarzanego wg obowiązujących norm i przepisów. 

o Przy głębokości uszkodzeń powyżej 8,0 cm remont wykonać dwuwarstwowo. 
8. Wykonanie zamówienia obejmuje dodatkowo/Wykonawca: 

a. Organizację i zagospodarowanie placu budowy; 
b. Oznakowanie robót i utrzymanie oznakowania w trakcie wykonywania robót: 

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie robót remontowych w okresie 
trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaopiniowany przez zarząd drogi  
i zatwierdzony w trybie przepisów wykonawczych do ustawy „Prawo o ruchu drogowym” projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania remontu – jeżeli przepisy tego wymagają. 

- W czasie wykonywania robót Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. 

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, w dzień i w nocy, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

- Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego. Koszt 
zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

c. Wykonawca będzie przestrzegać reguł ochrony przeciwpożarowej zgodnie z odpowiednimi przepisami.  
d. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy. 
e. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
f. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 
g. Zagospodarowanie odpadów - Wykonawca jako wytwórca odpadów, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy 

z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania powstałych, podczas realizacji 
zadania, odpadów oraz zgłoszenie informacji o wytwarzanych odpadach do systemu BDO, a o sposobie ich 
zagospodarowania poinformować Zamawiającego.  

h. Wytworzone w wyników realizacji przedmiotu zamówienia odpady, należy przekazać do przetwarzania w 
ramach odzysku lub unieszkodliwienia. Wszystkie odpady, w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, 
podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp., należy bez 
zbędnej zwłoki wywieźć, celem ich zagospodarowania. Magazynowanie odpadów w rejonie placu budowy, 
prowadzić tylko i wyłącznie  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z protokołem przekazania 
terenu budowy i realizować w okresie nie dłuższym niż termin realizacji przedmiotu zamówienia i nie dłuższym 
niż wynikający z przepisów prawa w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 
karty przekazania potwierdzające przekazanie wytworzonych odpadów podmiotowi prowadzącemu 
działalność  
w zakresie zagospodarowania danego rodzaju odpadu, legitymującemu się stosownym zezwoleniem wraz z 
oświadczeniem podmiotu odbierającego odpady, że dopełnił wymogów wynikających z art. 10 lub art. 14 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 
1592 z późn. zm.), tj. do dnia 5 marca 2020 r. złożył wniosek do właściwego organu o zmianę posiadanego 
zezwolenia. 

i. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń wynikających z przepisów ustawy  
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.) jeżeli wykonanie robót wchodzących w zakres realizacji 
przedmiotu zamówienia tego wymaga. 

j. W ofercie Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość i koszt zagospodarowania odpadów. 
k. Likwidację placu budowy; 
9. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 1 do 

niniejszego zaproszenia. 
10. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 31-12-2020r. 
11. Okres gwarancji na wykonany i dostarczony przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące. 
12. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

a. 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
 

II. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty jakie należy złożyć wraz z ofertą. 

 
1. Formularz ofertowy – Druk nr 1; 
2. Kosztorys ofertowy – Druk nr 2; 
3. Pełnomocnictwa złożone w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli 

dotyczy. 



 

 III. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony na formularzu 
Zamawiającego stanowiącego Druk nr 2. 

2. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt II należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej.  
3. Przy sporządzeniu oferty należy podać cenę wykonania zamówienia netto i brutto wraz ze stawką zastosowanego 

podatku VAT uwzględniającą wymagania wynikające z niniejszego zaproszenia do złożenia oferty. 
4. Całkowita cena ofertowa wykonania zamówienia brutto (cena oferty), którą Wykonawca poda w formularzu 

ofertowym będzie stanowić podstawę do porównania przez Zamawiającego w celu wyboru najkorzystniejszej 
oferty.  

5. Podane przez Zamawiającego wartości obmiarowe w przedmiarze oraz kosztorysie ofertowym są wartościami 
prognozowanymi, które mogą ulec zmianie (zmniejszeniu, zwiększeniu) podczas realizacji przedmiotu zamówienia.  

6. Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych 
opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów. 

7. Do wykonania niniejszego zamówienia stosuje się stawkę VAT w wysokości: 23 %. 
 
 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty, spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

2. Ofertę sporządza się w języku polskim. 
3. Oferta powinna obejmować całość zamówienia i oferować tylko jedną cenę ostateczną. Oferty nie zawierające 

pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone jako niezgodne z warunkami zaproszenia. 
4. Oferta winna zawierać dane teleadresowe Wykonawcy oraz zostać podpisana przez osoby upoważnione                                  

do reprezentowania Wykonawcy. 
5. W przypadku kiedy formularz oferty zostanie podpisany przez osobę, dla której umocowanie do podpisania oferty 

nie wynika z aktu rejestrowego Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do  wezwania Wykonawcy do 
złożenia w oryginale pełnomocnictwo Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę, podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone 
(uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. 

6. Poprawki w ofercie muszą być dokonane poprzez skreślenie części poprawianej i czytelne naniesienie treści 
właściwej oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę w przeciwnym wypadku nie będą 
uwzględnione. 

7. Oferta pod rygorem odrzucenia winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego, 
bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań z uwzględnieniem zadawanych przez Wykonawców pytań i udzielonych 
przez Zamawiającego odpowiedzi. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej 
kompletność i zgodność z wymaganiami tegoż zapytania. W przypadku stosowania własnych druków muszą one 
zawierać wszystkie elementy i opisy zawarte w załączonych wzorach. 

8. Wykonawca załączy do oferty: 
a. Formularz ofertowy – Druk nr 1  
b. Kosztorys ofertowy – Druk nr 2 
c. Pełnomocnictwa – jeżeli dotyczą. 

9. Dokumenty o których mowa w pkt. 8 oferent składa w sposób określony w ust. IV pkt. b. w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie 
wymaganych dokumentów lub złożone dokumenty zawierają błędy do ich złożenia w określonym terminie. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przed podpisaniem umowy od Wykonawcy przedstawienia 
oryginału dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

12. Termin ważności oferty: 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 
13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem Oferty. 
14. Zmiany lub wycofanie oferty. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty: 

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej 
oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

- Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu  
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.  

- Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Do oświadczenia musi być dołączony dokument, z którego jasno 
wynika, kto jest uprawniony do reprezentowania firmy Wykonawcy, a tym samym do wycofania złożonej 
oferty. 

 
 
 
 



a. Kryteria oraz sposób oceny ofert. 

 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena  1 

 

1. Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

1 Kryterium – Cena 
 

Pc = (Cmin / Cp) x 100 x waga  

gdzie: 
 

Pc       - liczba punktów za kryterium „Cena” 

Cmin - cena brutto najniższa spośród ofert,  

Cp    - cena brutto oferty rozpatrywanej, 

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania, 
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

3. Przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę kwota brutto. 
4. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.  
6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w odniesieniu  

do podanych kryteriów. 
7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą  cenę, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  

o podane kryteria wyboru. 
 

b. Termin i sposób składania ofert. 

Oferty należy przesłać w terminie do 01.06.2020 roku w następujących formach : 

1. Skanów na adres poczty elektronicznej: zp@powiat.kedzierzyn-kozle.pl (zamawiający zastrzega sobie prawo do 

żądania od wykonawcy przed podpisaniem umowy przedłożenia otrzymanych oświadczeń, dokumentów w formie określonej 
w pkt. IV.11.)  
 

b. Zasady odrzucania ofert. 

1. Oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami niniejszego zapytania ofertowego lub 
niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia (wszystkich pozycji zgodnych z opisem) zostaną odrzucone 
jako niezgodne z warunkami zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający odrzuci oferty, które nie będą zawierały formularza oferty.  
3. Zamawiający odrzuci oferty, które zostały złożone z naruszeniem postanowień Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu 

Spółek Handlowych albo innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady reprezentacji 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

4. Zamawiający odrzuci oferty, których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

5. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który prowadzi z Zamawiającym spór przed sądem lub arbitrażem 
w sprawie dotyczącej wykonania zobowiązań lub w stosunku do Wykonawcy orzeczono o odszkodowaniu na rzecz 
Zamawiającego. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów, oświadczeń o których mowa w niniejszym zapytaniu lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (poza formularzem oferty), a także jeżeli 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień  
w terminie przez siebie wskazanym. 

7. Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie odrzuceniem oferty 
Wykonawcy. 

8. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku odrzucenia oferty. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z przyczyn formalnych w kolejnych postępowaniach tych 

Wykonawców, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym. 
10. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania skutkować 

będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków 
przewidzianych prawem. 

mailto:zp@powiat.kedzierzyn-kozle.pl


 

c. Przetwarzanie danych osobowych. 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Starosta kędzierzyńsko-kozielski z siedzibą Plac Wolności 13, 47-220 

Kędzierzyn-Koźle. 
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: k.ksieski@powiat.kedzierzyn-kozle.pl , telefon nr 774052777 
3. Szczegóły przetwarzania poszczególnych danych osobowych oraz klauzule informacyjne dostępne na stronie 

internetowej www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl albo w poszczególnych wydziałach lub komórkach urzędu oraz  
u Inspektora Ochrony Danych 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
 

Osoba do kontaktu w zakresie:  
1. przedmiotu zamówienia: Arkadiusz Kryś – Kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej, tel. +48 695 229 017,  
e-mail: drogi@powiat.kedzierzyn-kozle.pl 
2. formalnym:  Piotr Kmieć - Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych i Administracji, tel.: ( 77) 4052742,  
e-mail: zp@powiat.kedzierzyn-kozle.pl 
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