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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy ZDP.272.6.2011/pn

Kod CPV 44113700-2
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ CEGO

Zarz d Dróg Powiatowych
ul . Ko ciuszki 20/22
88-200 Radziejów
NIP 889-13-32-356
TEL./FAX ( 0-54 ) 285 3501
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie
publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z pó niejszymi zmianami).
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa kationowej emulsji asfaltowej K1-65
Szacunkowa ilo :
20- 40 ton
Miejsce dostawy: Baza Liniowa 88-200 Radziejów, ul. Armii Krajowej 1
Termin dostawy do 30.10.2011 sukcesywnie w ci gu 2 dni od telefonicznego powiadomienia
przez Zamawiaj cego w ilo ci 5 ton ( jednorazowo) .
Dostawy odbywa si b d w godzinach 700-1500 od poniedziałku do pi tku.
Zamówienie obejmuje koszt zakupu (wytworzenia) oraz dostawy 1 tony w/w materiałów
do Radziejowa, ul. Armii Krajowej 1
4. OPIS CZ CI ZAMÓWIENIA, JE ELI ZAMAWIAJ CY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT
CZ CIOWYCH I WARIANTOWYCH ORAZ INFORMACJA O MO LIWO CI ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ

Nie dopuszcza si składania ofert cz ciowych oraz wariantowych. Zamawiaj cy nie zamierza
zawrze umowy ramowej.

5. INFORMACJA DOTYCZ CA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

Wykonawca, który zamierza powierzy podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek cz ci
zamówienia, zobowi zany jest wskaza na druku oferty zakresy zamówienia powierzane
podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, b dzie
uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.
6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJ CYCH , O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6

Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zamówie uzupełniaj cych.
7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia do 30.10.2011
8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mog ubiega si wył cznie Wykonawcy, którzy spełniaj okre lone
przez Zamawiaj cego warunki tj.:
8.1. Wykonawca spełnia warunki art. 22 ustawy Prawo zamówie publicznych dotycz ce:
-posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci, je eli przepisy
prawa nakładaj obowi zek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i do wiadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
- sytuacji ekonomicznej i finansowej
8.2. Wykonawca spełnia warunki art. 24 ustawy Prawo zamówie publicznych.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formuł „spełnia - nie spełnia" w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o wiadczeniach wymienionych w punkcie 9
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z tre ci zał czonych dokumentów musi wynika
jednoznacznie, i w/w warunki wykonawca spełnia.
Nie spełnienie chocia by jednego warunku, skutkowa b dzie wykluczeniem Wykonawcy z
post powania.
INFORMACJA O O WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ
DOSTARCZY
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POST POWANIU.

Wymagane ni ej wymienione dokumenty nale y przedstawi w formie oryginałów albo
kserokopii. Dokumenty zło one w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie musz by
opatrzone klauzul „ZA ZGODNO
Z ORYGINAŁEM” i po wiadczone za zgodno z
oryginałem przez wykonawc na ka dej stronie.
9.1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawc warunków, warunków których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy nale y przedło y :

Lp:

Nazwa dokumentu potwierdzaj cego:

Warunek do spełnienia:

1

O wiadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp

O wiadczenie, e wykonawca
spełnia warunki okre lone w art.
22 ust.1 ustawy Pzp

Nr
zał cz
nika
do
SIWZ

1

W przypadku składania wspólnej oferty przez Wykonawców ubiegaj cych si o udzielenie
zamówienia (konsorcjum) warunki okre lone powy ej mog by spełnione ł cznie przez
składaj cych wspóln ofert

9.2. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawc warunków, warunków których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy nale y przedło y :

Lp:

Nazwa dokumentu potwierdzaj cego:

Warunek do spełnienia:

1

O wiadczenie wg wzoru

Brak podstaw do wykluczenia z
post powania

2

Aktualny odpis z wła ciwego rejestru, Wykonawca w stosunku do
je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu którego nie otwarto likwidacji,
do rejestru, w celu wykazania braku nie ogłoszono upadło ci
podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem
terminu składania ofert, a w stosunku do
osób fizycznych o wiadczenia w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ( zał cznik 2b).

Nr
zał cz
nika
do
SIWZ

2a

------

2b

W przypadku składania wspólnej oferty przez Wykonawców ubiegaj cych si o udzielenie
zamówienia (konsorcjum) w/w dokumenty musi zło y ka dy z Wykonawców składaj cych
wspóln ofert .
9.3.Podwykonawcy:
Wykonawca, który zamierza powierzy podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek cz ci
zamówienia, zobowi zany jest wskaza na druku oferty zakresy zamówienia powierzane
podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, b dzie
uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.
9.4. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia ustanawiaj pełnomocnika do
reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Do oferty wspólnej powinien by zał czony dokument ( pełnomocnictwo) wskazuj cy
pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców w post powaniu.
Je eli oferta Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia została wybrana,
Zamawiaj cy mo e da przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
reguluj cej współprac tych Wykonawców.
9.5. Je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 9.2. l.p. 2, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania,
potwierdzaj ce odpowiednio, e:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło ci (wystawione nie wcze niej ni 6
miesi cy przed upływem terminu składania ofert),
2) Je eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa powy ej – zast puje si je
dokumentem zawieraj cym o wiadczenie zło one przed notariuszem, wła ciwym organem
s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.
10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJ CEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA O WIADCZE I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY
ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJ CEGO

O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj cy i wykonawcy przekazuj
pisemnie lub faksem. Ka da ze stron na danie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Adres strony elektronicznej zamawiaj cego: www.bip.radziejow.pl
Adres poczty elektronicznej zamawiaj cego: zdp@radziejow.pl

11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJA NIE DOTYCZ CYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ O WIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SI
ZWOŁA
ZEBRANIE WYKONAWCÓW.

11.1 Wykonawca mo e zwróci si do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, kieruj c swoje zapytania na pi mie. Zamawiaj cy udzieli
wyja nie niezwłocznie, jednak nie pó niej ni :
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert ( je eli warto zamówienia jest mniejsza ni
kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8) pod warunkiem, e wniosek
o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyn ł do zamawiaj cego
nie pó niej ni do ko ca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,
okre lonego w pkt. 16.1. niniejszej specyfikacji.
11.2. Pisemna odpowied zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym dor czono
specyfikacj istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez
podania ródła zapytania a tak e umieszczona zostaje na stronie internetowej (art. 38 ust. 2 Pzp).
11.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e w ka dym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert okre lonego w pkt. 16.1. specyfikacji, zmodyfikowa tre
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Pzp). Dokonan w ten sposób
modyfikacj przekazuje si niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano
specyfikacj istotnych warunków zamówienia a tak e zamieszcza si na stronie internetowej.
11.4. Zamawiaj cy nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyja nienia
ewentualnych w tpliwo ci dotycz cych specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Z WYKONAWCAMI.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami s :
1. Mariusz Stachura tel. (54) 285 3501
13. WYMAGANIA DOTYCZ CE WADIUM.

Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia wadium.
14. TERMIN ZWI ZANIA OFERT .

14.1. Wykonawca pozostaje zwi zany oferta przez okres 30 dni.
14.2. Bieg terminu zwi zania oferta rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert.
14.3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiaj cego mo e przedłu y termin
zwi zania ofert , z tym e zamawiaj cy mo e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu zwi zania oferta, zwróci si do wykonawców o wyra enie zgody na przedłu enie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłu szy ni 60 dni.
15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

15.1. Oferta zło ona zgodnie z zał czonym wzorem powinna zawiera wszystkie wymagane
dokumenty, o wiadczenia i zał czniki o których mowa w specyfikacji Zamawiaj cego;
15.2. Oferta musi by przygotowana na formularzach, które stanowi dodatki do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (zał czniki zło one w kolejno ci zgodnie z ofert , nie wolno dokonywa nie
dopuszczonych w specyfikacji zmian we wzorach druków);
15.3. Wzór oferty stanowi cy dodatek do specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi
by wypełniony przez Wykonawc ;
15.4. Wykonawca jest zobowi zany uzupełni druki oferty, je eli zabraknie miejsca, nale y
doł czy dodatkowe strony;
15.5. Oferta musi by przygotowana zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych oraz z
wymogami specyfikacji;
15.6. Oferta musi by sporz dzona w j zyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez
u ycia cieralnego no nika pisma, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty;
15.7. Tre oferty musi odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

15.8. Oferta musi by podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upowa niaj cym
do wyst powania w obrocie prawnym lub posiadaj ce stosowne pełnomocnictwo;
15.9. Poprawki w ofercie musz by naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisuj cych ofert ;
15.10. Oferta składana przez dwa lub wi cej podmiotów gospodarczych (konsorcjum) musi
spełni nast puj ce warunki:
- zawiera dokumenty i o wiadczenia wymagane od ka dego podmiotu;
- musi by podpisana w taki sposób, by zobowi zywała prawnie wszystkie strony;
- jeden z podmiotów zostanie wyznaczony do reprezentowania wszystkich wyst puj cych
wspólnie podmiotów i jego upowa nienie b dzie udokumentowane pełnomocnictwem
podpisanym przez umocowanych przedstawicieli pozostałych podmiotów
- wszystkie podmioty b d solidarnie odpowiedzialne za realizacj umowy,
15.11. Za osoby uprawnione do składania o wiadcze woli w imieniu wykonawców uznaje
si :
a) osoby wskazane w Krajowym Rejestrze S dowym lub dokumencie równorz dnym,
b). osoby legitymuj ce si odpowiednim dokumentem stwierdzaj cym ustanowienie
pełnomocnika, okre laj cym zakres umocowania. Dokument ten nale y zło y w formie
oryginału lub potwierdzonej kopii.
15.12. Wykonawca mo e zło y tylko jedn ofert z jedn ostateczn cen (art. 82 ust.1 Pzp);
15.13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i zło eniem oferty;
15.14. Oferta musi by zło ona w zamkni tej kopercie oznaczonej nazw i adresem Wykonawcy
i Zamawiaj cego oraz opisan w nast puj cy sposób:
Oferta na dostaw emulsji kationowej
15.15. Zamawiaj cy odrzuca ofert , je eli:
- jest niezgodna z ustaw ;
- jej tre nie odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrze eniem
art. 87 ust. 2 pkt. 3
- jej zło enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
- zawiera ra co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została zło ona przez wykonawc wykluczonego z udziału w post powaniu o udzielenie
zamówienia;
- zawiera bł dy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor czenia zawiadomienia nie zgodził si na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 u Pzp;
- jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów;
15.16. Je eli oferta zawiera informacje stanowi ce tajemnice przedsi biorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
wykonawca mo e zastrzec, i nie mog by one udost pniane innym uczestnikom post powania.
Winien on wówczas wyodr bni te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma by
wyra nie oznaczony „TAJEMNICE PRZEDSI BIORSTWA – NIE UDOST PNIA INNYM
UCZESTNIKOM POST POWANIA”.
16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

16.1. Ofert w zamkni tej kopercie Wykonawca składa w sekretariacie Zamawiaj cego ( pokój
409, IV pi tro) lub przesyła na jego adres listem poleconym lub za zwrotnym po wiadczeniem
odbioru do dnia 15.06.2011 do godz. 10 oo.
Przesłanie za po rednictwem poczty lub instytucji kurierskiej uwa a si za skuteczne je li oferta
dotrze do siedziby Zamawiaj cego w oznaczonym wy ej dniu do godz.10 oo
16.2. Zamawiaj cy otworzy oferty w obecno ci Wykonawców, którzy zechc przyby w dniu
składania ofert, o godzinie 10 05 w swojej siedzibie w sali nr 409, IV pi tro.

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

17.1. Wykonawca podaje w ofercie cen za dostaw 1 tony emulsji. Cena musi zosta podana
w złotych polskich z dokładno ci do dwóch miejsc po przecinku.
17.2. Cen oferty nale y obliczy zgodnie z formularzem ofertowym. Cena emulsji obejmuje
koszt zakupu (wytworzenia) oraz dostawy 1 tony w/w materiałów do Radziejowa, ul. Armii
Krajowej 1.
17.3. Ceny jednostkowe i stawki okre lone przez Wykonawc w ofercie nie b d zmienne w toku
realizacji przedmiotu zamówienia i nie b d podlegały waloryzacji.
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty b dzie brana pod uwag przez Komisj
Przetargow cena dostarczenia 1 t emulsji .
18. INFORMACJE DOTYCZ CE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG
ROZLICZENIA MI DZY ZAMAWIAJ CYM A WYKONAWC .

BY

PROWADZONE

Rozliczenia pomi dzy Wykonawc a Zamawiaj cym b d nast powały w złotych polskich.
19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ CY B DZIE KIEROWAŁ SI
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
OBLICZENIA OFERT.

PRZY WYBORZE
ORAZ SPOSOBU

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
19.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj cy b dzie kierował si ni ej podanymi
kryteriami i ich wagami:
1) cena

100 %

19.2. W kryterium „cena" zostanie zastosowany wzór:
ocena punktowa =

cena minimalna
-------------------------- x 100 %
cena badana

gdzie :
cena minimalna - najni sza cena spo ród ofert nie podlegaj cych odrzuceniu
cena badana - cena oferty badanej
Oferta z najni sz cen brutto, uzyska maksymaln ilo punktów – 100 pkt
20. CZYNNO CI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT.

20.1. Otwarcie ofert jest jawne i nast puje po upływie terminu do ich składania, z tym, e dzie ,
w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 Pzp);
20.2. Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak zamierza przeznaczy
na sfinansowanie zamówienia;
20.3. Podczas otwarcia ofert zostan ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny,
terminy wykonania, warunki płatno ci zawarte w zło onych ofertach (art. 86 ust. 4 Pzp);
20.4. Zamawiaj cy sprawdzi czy Wykonawcy spełniaj warunki okre lone w siwz oraz w
ustawie Prawo zamówie publicznych;
20.5. W toku badania i oceny zło onych ofert Zamawiaj cy mo e da udzielenia przez
Wykonawców wyja nie dotycz cych tre ci zło onych przez nich ofert;
20.6. Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co nale y rozumie
ofert , która otrzymała najwy sz liczb punktów.
21. INFORMACJA O FORMALNO CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

21.1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawców,
którzy zło yli oferty, o:
a/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw ( firm ) albo imi i nazwisko i adres
Wykonawcy, którego ofert wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a tak e nazwy firm, siedziby
wykonawców, którzy zło yli oferty a tak e punktacj przyznan w ka dym kryterium oceny
ofert.

b/ Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne
c/ Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia, podaj c
uzasadnienie faktyczne i prawne – je eli post powanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cen .
d/ terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego mo e by zawarta.
21.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zamieszcza informacje, o
których mowa w art. 92 ust. 1 , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dost pnym w
swojej siedzibie.
21.3. Je eli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale ytego
wykonania umowy, Zamawiaj cy mo e wybra ofert najkorzystniejsz spo ród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba e zachodz przesłanki do uniewa nienia
post powania.
22. WYMAGANIA DOTYCZ CE ZABEZPIECZENIA NALE YTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
23. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN WPROWADZONE DO TRE CI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.

23.1. Istotne postanowienia zawiera projekt umowy zał. nr 3
23.2. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do
oferty w przypadku:
1) zmiany obowi zuj cej stawki podatku VAT;
2) inne przyczyny zewn trzne niezale ne od zamawiaj cego i wykonawcy skutkuj ce
niemo liwo ci wykonania przedmiotu zamówienia.
23.3. Wszelkie zmiany wymagaj aneksu sporz dzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewa no ci.
24. POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ CYCH WYKONAWCY W
TOKU POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

rodki ochrony prawej przysługuj wykonawcy, a tak e innemu podmiotowi , je eli ich
interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mo e dozna uszczerbku w wyniku
naruszenia przez zamawiaj cego przepisów ustawy. Sposób post powania okre lony jest
Dziale VI rodki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówie publicznych.
Odwołanie – zakres oraz sposób post powania okre lony jest w art. 180 do art. 198 ustawy
Prawo zamówie publicznych.
Skarga do sadu – zakres oraz sposób post powania zawarty jest w art. 198a do art. 198g ustawy
Prawo zamówie publicznych.
Radziejów, dnia 06.06.2011

Numer sprawy ZDP.272.6.2011/pn
Formularz ofertowy

Do Zarz du Dróg Powiatowych
w Radziejowie

Dane dotycz ce Dostawcy
Nazwa ....................................................................................................................................
Siedziba...................................................................................................................................
Nr telefonu / faks.....................................................................................................................
nr NIP ..................................................... nr REGON ...........................................................

1.

Nawi zuj c do ogłoszenia o

przetargu nieograniczonym na dostaw

wg potrzeb

Zamawiaj cego kationowej emulsji asfaltowej K1-65 oferujemy wykonanie dostaw zgodnie z
opisem zawartym w specyfikacji za cen :
cena netto …............................................................................. złotych
podatek VAT ............................................................................ złotych
cena brutto ................................................................................ złotych
(słownie zł: ..................................................................................................................................)
O wiadczam, e podana cena nie podlega zmianie w okresie obowi zywania umowy.
2. Termin realizacji zamówienia do 30.10.2011 .
3. O wiadczamy, e akceptujemy warunki płatno ci – płatno za realizacj przedmiotu umowy
b dzie regulowana przelewem na konto Dostawcy w terminie do 21 dni od wykonania dostawy
i otrzymaniu faktury VAT.
4. O wiadczamy, e zdobyli my konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy
do niej zastrze e .
5. O wiadczamy, e uwa amy si za zwi zanych niniejsz ofert przez okres 30 dni od dnia jej
zło enia.
6. Zobowi zujemy si , e w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego, za cen proponowan w ofercie.
7. O wiadczamy, e zamówienie wykonamy samodzielnie* / przy pomocy podwykonawców,
którym
zamierzamy
powierzy
wykonanie
nast puj cej
cz ci
zamówienia:
…………………………………………………………………………………...……………..….*
………………………………………………………………………………………………………

Do oferty zał czamy :
1………………………………………………..…
2………………………………………………….
3…………………………………………….……
4…………………………………….……………
5…………………………………………………

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

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

( podpis osoby uprawnionej do składania
o wiadcze woli w imieniu Wykonawcy )

Zał cznik nr 1 do SIWZ

O WIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIE PUBLICZNYCH

Nazwa wykonawcy.......................................................................................................
Adres wykonawcy ........................................................................................................
Numer telefonu, faksu ..................................................................................................
(lub piecz

nagłówkowa wykonawcy)

Przyst puj c do post powania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazw :

dostawa emulsji kationowej wg potrzeb Zarz du Dróg Powiatowych w Radziejowie

O wiadczam, e zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie publicznych spełniamy warunki dotycz ce:
1) posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci, je eli przepisy
prawa nakładaj obowi zek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i do wiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..................................................
Miejscowo , data

....................................................
Podpis wykonawcy

Zał cznik nr 2a do SIWZ

O WIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 24 USTAWY
PRAWO ZAMÓWIE PUBLICZNYCH O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU
Z POST POWANIA
Nazwa wykonawcy...............................................................................................................
Adres wykonawcy ................................................................................................................
Numer telefonu, faksu ...........................................................................................................
(lub piecz

nagłówkowa wykonawcy)

Przyst puj c do post powania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazw :
dostawa emulsji kationowej wg potrzeb Zarz du Dróg Powiatowych w Radziejowie

O wiadczam, i Wykonawca którego reprezentuj :
stosownie do tre ci art. 24 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówie
publicznych – (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), nie podlega wykluczeniu z niniejszego
post powania.

..................................................
Miejscowo , data

....................................................
Podpis wykonawcy

Zał cznik nr 2b do SIWZ

Nazwa wykonawcy...............................................................................................................
Adres wykonawcy ................................................................................................................
Numer telefonu, faksu ...........................................................................................................
(lub piecz

nagłówkowa wykonawcy)

O WIADCZENIE OSÓB FIZYCZNYCH
W ZAKRESIE ART. 24 UST.1 PKT 2 USTAWYPRAWO ZAMÓWIE PUBLICZNYCH

Przyst puj c do post powania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazw :
dostawa emulsji kationowej wg potrzeb Zarz du Dróg Powiatowych w Radziejowie
o wiadczam zgodnie do tre ci art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo
zamówie publicznych – (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), e w stosunku do nas:
a) nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadło ci*
b) po ogłoszeniu upadło ci został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s du, przy
czym układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj tku upadłego*
* niepotrzebne skre li

..................................................
Miejscowo , data

....................................................
Podpis wykonawcy

Projekt
Zał cznik nr 3
U M O W A Nr ZDP.273.6.2011/pn
zawarta w dniu ………… pomi dzy :
Zarz dem Dróg Powiatowych w Radziejowie ul. Ko ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów
NIP 889-13-32-356
zwanym dalej

REGON 910870053

Zamawiaj cym reprezentowanym przez:

1. Zbigniewa Zaj czkowskiego - Dyrektora Zarz du Dróg Powiatowych
a
…………………………………………………………………………..………………………
NIP ……………………………..………. REGON …………………….……..………………
zwanym dalej Wykonawc

reprezentowanym przez:

1. …………………………………………………………….……………………
W wyniku przeprowadzonego post powania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego zawarta umowa o nast puj cej tre ci:
§1
Wykonawca zobowi zuje si do dostawy n/w materiałów:
kationowej emulsji asfaltowej K1-65
cena netto …............................................................................. złotych
podatek VAT ............................................................................ złotych
cena brutto ................................................................................ złotych
(słownie zł: ..................................................................................................................................)
sukcesywnie według potrzeb Zamawiaj cego.
§2
1. Wykonawca dostawy dostarczy materiały własn autocystern w ilo ci maksymalnej 5
ton jednorazowo do Zarz du Dróg Powiatowych w Radziejowie ul. Armii Krajowej 1 w ci gu
48 godzin od telefonicznego zgłoszenia ilo ciowego zapotrzebowania przez Zamawiaj cego.
2. Ilo emulsji asfaltowej do zakupienia – 20- 40 ton w zale no ci od potrzeb Zamawiaj cego.
3. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilo ci emulsji kationowej ni
podano w SIWZ, w ramach posiadanych rodków finansowych.
4. Ograniczenie przez Zamawiaj cego ilo pobranej emulsji kationowej nie mo e by podstaw
roszcze ze strony Wykonawcy.
§3
1. W czasie obwi zywania umowy Zamawiaj cy b dzie płacił za dostarczone materiały wg cen
okre lonych w § 1 umowy.
2. Cena jednostkowa zawiera koszt zakupu (wytworzenia) emulsji, transportu i rozładunku.

§4
Nale no za realizacj przedmiotu umowy b dzie regulowana przelewem na konto Dostawcy
w terminie do 21 dni od wykonania dostawy i otrzymaniu faktury VAT.
§5
1. Dostawca zobowi zuje si
do sprzeda y emulsji asfaltowej niemodyfikowanej
szybkorozpadowej K1-65 odpowiedniej jako ci .
2. Do ka dej partii dostawy Wykonawca doł czy deklaracj
lub certyfikat zgodno ci z
aprobat techniczn .
3. Ka da partia dostarczonej emulsji asfaltowej b dzie odebrana i potwierdzona przez
pracownika Zarz du Dróg Powiatowych.
4. W przypadku dostawy emulsji asfaltowej w tpliwej jako ci Zamawiaj cy z udziałem
Wykonawcy pobierze próbk dostarczonej emulsji i przeka e j do badania przez
niezale ne laboratorium. Koszt badania, w przypadku stwierdzenia niezgodno ci z aprobat
techniczn , pokryje Wykonawca, a w przypadku zgodno ci z wymogami aprobaty technicznej,
pokryje Zamawiaj cy .
5. Dwie dostawy emulsji asfaltowej nie spełniaj cych wymogów aprobaty
technicznej
spowoduj wypowiedzenie umowy przez Zamawiaj cego w trybie natychmiastowym nie daj c
Wykonawcy prawa dochodzenia roszcze z tego tytułu .
§6
Ka da zmiana postanowie ninieszej umowy wymaga pisemnej formy pod rygorem niewa no ci.
§7
1.Termin dostawy emulsji asfaltowej: wg potrzeb Zamawiaj cego do 30.10.2011.
Dokładny termin rozpocz cia dostawy, strony zgodnie ustal w zale no ci od panuj cych
warunków atmosferycznych .
2. Dostawy odbywa si b d w godzinach 700-1500 od poniedziałku do pi tku.
§8
Strony ustalaj odpowiedzialno za niewykonanie lub nienale yte wykonanie umowy w formie
kar umownych w nast puj cych przypadkach:
1) Zamawiaj cy mo e naliczy kary umowne Wykonawcy w wysoko ci:
a) za ka dy dzie zwłoki w dostarczeniu zamówionej partii emulsji w wysoko ci 0,5 %
wynagrodzenia brutto za zamówion , a nie dostarczon w terminie parti emulsji;
b) w razie odst pienia od umowy z przyczyn zale nych od Wykonawcy, w wysoko ci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto.
2) Wykonawca mo e naliczy kary umowne Zamawiaj cemu w wysoko ci:
a) w razie odst pienia od umowy z przyczyn zale nych od Zamawiaj cego, w wysoko ci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto.
b) za opó nienia w płatno ci Zamawiaj cy zgodnie z § 4 zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§9
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony b d
rozstrzyga polubownie. W przypadku nie doj cia do porozumienia spory rozstrzygane b d
przez s d wła ciwy dla siedziby Zamawiaj cego.
§10
W sprawach nie uregulowanych niniejsz umow stosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
przepisy Prawa o zamówieniach publicznych.
§11
Umow sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach dwa dla Zamawiaj cego, jeden
dla Wykonawcy. Wszystkie egzemplarze maj tak sam moc prawn .
Zamawiaj cy :

Dostawca:

