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                                         ZAMÓWIENIA      
 
 
 
 
 
 
 
    ZAWIERA: 
 
   1.Warunki techniczne 
   2.Proj.Umowy. 
   3.Instrukcja dla Ucz.post. 
   4.Zał. nr 1 - Oświadczenie  – 1 egz. 
   5.Zał. nr 2 – „Oświadczenie  1 egz.. 
.  6.Formularz oferty- 1 egz.  
 
 
 
 
 
 
 
              OPRACOWAŁ:                                                                                 ZATWIERDZIŁ 
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                                            WARUNKI   TECHNICZNE  
 
                       ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR ZDP-34/PN/6/07 
 
                                                                  NA  
              „ ZAKUP  MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ N A GORĄCO „  
 
 
1. ZAKRES  ZAMÓWIENIA OBEJMUJE : 
 
   -  SprzedaŜ  masy mineralno-bitumicznej na gorąco dla potrzeb wykonania remontu cząstkowego  
      nawierzchni  dróg  powiatowych „   
 
2.TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA : 
    
    Sukcesywnie wg zaistniałych potrzeb w okresie : 
     od dnia podpisania umowy do 30-października-2007r. 
 
3. ILOŚCI MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ  PLANOWANE DO ZAKUPU : 
  
    - Zamówienia sukcesywne wg. bieŜących potrzeb zamawiającego szacunkowo - 100,00 ton. / sto ton / 
    - minimalny wymagany okres gwarancji dla zakupionej masy – 6 miesięcy od daty zakupu.  
 
4. RODZAJ MASY: 
 
    - Masa mineralno bitumiczna drobno i średnio ziarnista na gorąco z przeznaczeniem do wykonania  
       naprawy nawierzchni bitumicznych – remontów cząstkowych dróg powiatowych , receptura   
       zgodna z obowiązującymi normami . 
       Masa winna spełniać wymogi normy PN-74/S-96022 
       Sprzedający winien zapewnić przy odbiorze właściwą temperaturę sprzedawanej masy . 
 
5. ODBIÓR MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ  : 
 
 5.1.Zamawiający kaŜdorazowo uzgadniać będzie telefonicznie lub pisemnie z Wykonawcą ,  z  
       wyprzedzeniem na min. 24 godziny  ilość i termin odbioru masy. 
  
5.2.Odbiór i transport masy zakupionej przez zamawiającego będzie odbywał się środkami własnymi - 
      podstawionymi przez zamawiającego i na  koszt zamawiającego . 
 
5.3.Dostawca-sprzedający zobowiązany jest zapewnić odbiór masy mineralno-bitumicznej na gorąco z  
      odległości nie większej jak  30 km od siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. 
 
5.4.Dołączyć dokument określający „ Oznaczenie produkowanej mieszanki” , który winien zawierać :  
      nazwę producenta, oznaczenie  mieszanki i inne waŜne parametry .  
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                                                                  „   P R O J E K T „                                       

                             UMOWA  Nr 2231/...../07 

 

Zawarta w dn …….............2007 r. pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych , ul Daleka nr19 
57-200 Ząbkowice Śl. zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez: 
1.P.O.Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych                                                            - Maciej Haczkowski 

a firmą: 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................  
 zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
....................................................................... 
....................................................................... 

W związku z wyłonieniem w trybie przetargu nieograniczonego – zamówienie publiczne:                     
ZDP-34/PN/6/07 z dn.18-07-2007r Wykonawcy , zawarta została umowa o następującej treści: 

 

                                                                     § 1 

 
1.Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa:  
 

          „ MASĘ  MINERALNO-BITUMICZN Ą  NA GORĄCO „   
 

2.Zamówienia sukcesywne wg bieŜących potrzeb zamawiającego szacunkowo - 100,00 ton. 
 

3.Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określą „specyfikacje istotnych warunków  
   zamówienia” oraz oferta przetargowa Wykonawcy.               
 

                                                                § 2 
      
SprzedaŜ odbywać będzie się sukcesywnie wg bieŜących potrzeb Zamawiającego w okresie : 

 -   od dnia podpisania umowy do dnia  30-października -2007r. 
 
 

                                                                  § 3 
 

1.Zamawiający kaŜdorazowo uzgadniać będzie telefonicznie lub pisemnie z Wykonawcą ,  z  
       wyprzedzeniem na minimum- 24 godziny  ilość i termin odbioru masy. 
  

2.Zamówienie jest waŜne z momentem jego złoŜenia -/ telefoniczne lub pisemne przesłania faksem/  
  do Wykonawcy i nie wymaga potwierdzenia realizacji.      
 

3.Termin realizacji zamówienia wynosi /jeŜeli nie został określony inny termin / nie dłuŜszy jak : 
  -1- jeden  dzień od złoŜenia zamówienia. 
 

4.Odbiór i transport masy zakupionej przez zamawiającego będzie odbywał się środkami własnymi - 
      podstawionymi przez zamawiającego i na  koszt zamawiającego . 
 

5.Wykonawca zapewnia Zamawiającemu odbiór masy mineralno-bitumicznej na gorąco z odległości nie  
   większej jak  30 km od siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. z „ Wytwórni mas  
   bitumicznych „  / posiadającej „ Świadectwo dopuszczenia wytwórni do produkcji mas bitumicznych / 
   
    w m. miejscowości : .................................................................................................................................. 
 

6.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić masę    dobrej jakości i z zachowaniem  właściwej  
    temperatury odbieranej masy. Za kaŜde odstępstwo ponosi odpowiedzialność w stosunku do  
    Zamawiającego. 
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                                                                    § 4 

 
1.Odpowiedzialnym za  realizację zamówień ze strony Wykonawcy jest: 
 
   ............................... –  ....................... -  tel. / fax/  ........................ 
 
2.Odpowiedzialnym za zamówienia ze strony Zamawiającego jest: 
     -Sp.w dziale tech. – Zbigniew Kwiek  tel. nr  074 8151657 ,  074 8151573. 
 
                                                                    § 5 

 
1.Wartość przewidywanego zakupu szacunkowo 100 ton masy mineralno-bitumicznej  została  
      oszacowana na kwotę: ................................................ zł brutto. 
 

   Słownie:………………………………………………………………………………………. 
 
2.Strony postanawiają , Ŝe ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie  
    zakupu 1tony masy mineralno-bitumicznej : 
      - cena netto – ........................,00 zł., - cena brutto -  .................... zł. 
     
    słownie: ............................./100 ------------------------------------- 
    zgodnie z ofertą przetargową z dnia 18-07-2007r do zamówienia publicznego nr ZDP-34/PN/6/07  
    oraz rzeczywiste ilości ton zakupionej masy  potwierdzone przez  upowaŜnionego przedstawiciela   
    Zamawiającego . 
 

3.SprzedaŜ towarów odbywać się będzie w sposób bezgotówkowy pomiędzy Wykonawcą , a       
    osobą uprawnioną z ramienia Zamawiającego do odbioru masy. 
    Rozliczenie moŜe następować za kaŜdorazowo pobraną ilość masy. 
 

4.Ewidencja wydanych ilości masy będzie prowadzona w zestawieniach zawierających następujące     
    informacje: 
    a/ datę pobrania, 
    b/ nr rejestracyjny pojazdu lub nazwisko pobierającego, 
    c/ ilość pobranych ton masy, 
 

5.Zamawiający jest zobowiązany dokonać zapłaty za sprzedane ilości masy mineralno-bitumicznej w  
   formie przelewu w ciągu 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury na wskazany  
   rachunek Wykonawcy.                                                               
 
                                                                    § 6 

 
1.Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z  
    winy Wykonawcy w wysokości 5% wartości umownej zamówienia . 
 

2.Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar umownych w przypadku odstąpienia od  
   umowy z winy Zamawiającego w wysokości 5% wartości umownej zamówienia. 
 

3.Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z  
   wynagrodzenia za wykonanie  przedmiotu umowy. 
 

4.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości     
   rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 
 

5.W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej ,partii pobranej , a nie wbudowanej masy,  
   Zamawiający  zwrócić na koszt Wykonawcy wadliwy wyrób – pobraną ilość masy mineralno- 
   bitumicznej będący przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolny od wad .Wybór sposobu  
    załatwienia reklamacji naleŜy do Zamawiającego. 
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                                                                     § 7 
 
Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonanie zobowiązań wynikających  z niniejszej umowy innemu 
Wykonawcy bez zgody Zamawiającego. 

                                                                     § 8 
 
1.W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie  
    publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe  
    odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach;    
    w takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu  
    wykonania części zamówienia. 
 

2.Zamawiający moŜe niezwłocznie odstąpić od umowy, jeŜeli Wykonawca wykonuje zamówienie  
   nienaleŜycie, niezgodnie z umową, bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do realizacji  
   zamówienia, ogłoszono upadłość lub wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

                                                                     §  9 
 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia tej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w  
postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony i będą dopuszczalne w granicach  
unormowania ustawą Prawo Zamówień Publicznych pod rygorem niewaŜności. 
 
                                                                     §10 
 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i  
   Ustawy z dnia 29.01.2004 r.” Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2006r nr 164 poz.1163  z póź.  
   zm  z późn. zm) i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych .  
 

2.Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego . 
                                                                   
                                                                     § 11 
 
Wykonawca udziela  ..............miesięcy „  GWARANCJI „ na przedmiot umowy licząc od daty zakupu .   
     
                                                                    § 12 
 
Załącznikami do umowy są: 
1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr ZDP-34/PN/6/07 
2.Oferta Wykonawcy 
3.Pismo Akceptujące. 
 
                                                                     § 13 
 
Umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 2 egzemplarze dla 
Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJ ĄCY  
WYKONAWCA 

  
 

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

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

 
*/- niepotrzebne skreślić 



SIWZ NR ZDP-34/PN/6/07                                              ZDP Ząbkowice Śl.                                                                                     Strona 7 z 17 
 

              
               INSTRUKCJA  DLA UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA  
                   ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR ZDP-34/PN/6/07 

 
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie USTAWY z dnia 29-01-2004r. 
   „ Prawo zamówień publicznych „(  Dz.U z 2006r  nr 164 poz.1163  z póź. zm.) 
 

1.ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH,  57-200 Ząbkowice Śl. ul. Daleka nr 19 nr telefonu: 
   074-81-51-657 i 074-81-51-573 , fax 074 – 81-53-541 adres e-mail zdp@zabkowice-powiat.pl ,  
   zwanym dalej „ZAMAWIAJ ĄCYM”  zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ,  
   którego wartość  zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  
   art. 11 ust. 8 ustawy z dn.29-01-2004r. „Prawo zamówień publicznych „ (Dz.U z 2006r nr 164 poz.1163  
   z póź.zm) trybie:  
 

                             „ PRZETARG  NIEOGRANICZONY :”  
                                                             NA 
   „ ZAKUP  MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ NA GOR ĄCO „ 
 
  Przedmiot zamówienia - CPV 28813700-1   
 
1.1.Przewiduje się zakup szacunkowo – 100 ton masy mineralno-bitumicznej 
1.2.Zakup będzie realizowany sukcesywnie wg potrzeb bieŜących . 
1.3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 
 
2.0.Termin realizacji zamówień –   w okresie od podpisania umowy do  30-października-2007r. 
 
3.0.O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  UBIEGA Ć SIĘ MOGĄ WYKONAWCY  SPEŁNIAJ ĄCY  
                                        NASTĘPUJĄCE WARUNKI: 
 
 

3.1.Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeŜeli ustawy nakładają  
      obowiązek posiadania takich uprawnień . 
3.2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami     
      zdolnymi  do wykonania zamówienia. 
3.3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  
3.4. Posiadać doświadczenie zawodowe w świadczeniu dostaw objętych zamówieniem. 
3.5.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podst  art.24  
       Ustawy „Prawo zamówień Publicznych „ z 29-01-2004r. z póź. zm.  
3.6.Zapewnić odbiór masy mineralno-bitumicznej na gorąco z odległości nie większej jak  30 km od  
      siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. 
 
4.0.OFERTA WINNA ZAWIERA Ć PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE NAST ĘPUJĄCE  
                                DOKUMENTY I  OŚWIADCZENIA : 
 
4.1.Formularz oferty - wypełniony  na załączonym druku  
4.2.Wykonawca  zgodnie z Art.44 w/w ustawy złoŜy wraz z ofertą  „ OŚWIADCZENIE”  o spełnieniu  
       warunków udziału w  postępowaniu o w/w zamówienie publiczne- „ZAŁ ĄCZNIK NR 1” 
4.3.ZłoŜy pisemne oświadczenie , Ŝe spełnia warunki określone w Art.22 ust.1 i Art.24  ustawy z  
     dn.29-01-2004r  „Prawo zamówień publicznych”   -  „ZAŁ ĄCZNIK NR 2” 
4.4.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  
      gospodarczej , jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji  
      wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. oryginał lub  
      kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
4.5.W przypadku podmiotów występujących wspólnie – pełnomocnictwo do reprezentowania w  
      postępowaniu i/lub podpisania  umowy zgodnie z art. 23 w/w/ ustawy. 
      Pełnomocnictwo winno być zgodne z przepisami „Kodeksu Cywilnego” oraz ustawy o opłacie  
      skarbowej z dn. 16-11-2006r  ( Dz. U z dn 08-12-2006r. Nr 225 poz.1635 ) 
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4.6.Dołączyć dokument określający „ Oznaczenie produkowanej mieszanki” , który winien zawierać :  
      nazwę producenta, oznaczenie  mieszanki i inne waŜne parametry .  
 

5.0.KaŜdy Wykonawca przedłoŜy tylko jedna ofertę sam lub jako reprezentant spółki . 
       Wykonawca, który przedłoŜy więcej niŜ jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania . 
 
 5.1.JeŜeli ofertę składa podmiot występujący wspólnie zgodnie z art. 23 w/w ustawy , naleŜy do niej  
       dołączyć umowę regulującą   współpracę podmiotów spełniającą następujące wymagania : 

- upowaŜnia jeden z podmiotów do występowania w imieniu kaŜdego z pozostałych   
       podmiotów we wszystkich sprawach związanych z ofertą oraz umową   
- stwierdza, Ŝe podmioty oferty wspólnej będą odpowiedzialne solidarnie za całość podjętych 

zobowiązań w ramach realizacji zadania,  
- jest zawarta na czas trwania umowy, 
- określa cel wspólnych zadań jako złoŜenie wspólnej oferty oraz realizowanie przedmiotu 

zamówienia, 
- wskazuje obowiązki i zadania kaŜdego z uczestników oferty wspólnej, 
- wyklucza moŜliwość wprowadzenia umowy w trakcie wykonywania zamówienia 

publicznego przez jakiekolwiek działanie któregokolwiek  z podmiotów składających 
wspólną ofertę , 

- wyklucza zmiany podmiotów składających wspólną ofertę w trakcie wykonywania 
zamówienia 

- potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków określonych w pkt. 3 i 4ppkt 4.3-4.4 
5.2.Zamawjający  nie dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. 
 
 6.0.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
 
 7.0.Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania  
       oferty oraz podpisania umowy. 
 
 8.0.Formularz wraz ze stanowiącą  jego integralną część załącznikami powinny zostać wypełnione przez   
       Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według specyfikacji istotnych  warunków zamówienia . 
       W przypadku , gdy  jakakolwiek część  powyŜszych dokumentów nie dotyczy, Wykonawca, wpisuje  
        „nie dotyczy” 
 
  9.0.POPRAWIANIE , DOKONYWANIE  ZMIAN  PRZEZ WYKONAWCĘ  OTRZYMANYCH  OD  
       ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTÓW JEST   NIEDOPUSZCZALNE . 
 
 10.0.Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego  o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia .  
        Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy , jeśli wniosek wpłynie do zamawiającego na mniej niŜ  
        6 dni  przed terminem otwarcia ofert – Art.38. ust.1. w/w  ustawy. 
        Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom , którym doręczono „Specyfikacje  
        istotnych warunków  zamówienia” 
 

10.1.Przed upływem składania ofert Zamawiający moŜe zmodyfikować treść „Specyfikacji istotnych  
         warunków zamówienia” . Dokonane modyfikacje / kaŜda zmiana/ w formie uzupełnienia /aneksu/  
         zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.zabkowicki.powiat.pl oraz  przekaŜe na piśmie  
         wszystkim Wykonawcom, którym przekazano „SIWZ” na ich wniosek , i staną się one integralną  jej  
          częścią  . 
         Wykonawca, któremu zostały uzupełnienia przesłane pisemnie , potwierdzi pisemnie odbiór , kaŜdego  
         otrzymanego od zamawiającego uzupełnienia  faxem, osobiście lub inny uzgodniony sposób.   
 

10.2.Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert , jeŜeli w wyniku modyfikacji treści „ Specyfikacji  
        istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach 
        Wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego  
         terminu będą podlegały nowemu terminowi. 
 

10.3. O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców 
        zamieszczając tę informacje na stronie internetowej : www.bip.zabkowicki.powiat.pl 
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11.0. KALKULACJA CENY OFERTOWEJ: 
 
11.1.Wykonawca  określi cenę jednostkową dla - 1 tony mieszanki mineralno-bitumicznej wg wymagań  
        zawartych w ”Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” 
         

11.2.Cena jednostkowa  winna uwzględniać wszystkie niezbędne składniki kalkulacyjne  z końcowym  
       doliczeniem naleŜnego podatku VAT.  
 

11.3.Cenę naleŜy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. do   
        pełnych groszy. 
 

11.4.Zamawijący będzie dokonywał zakupu sukcesywnie wg zaistniałych  potrzeb określonych  
       kaŜdorazowo w zamówieniu /rodzaj i ilość dzień odbioru masy / . 
 

11.5.Oferowane przez Wykonawcę „UPUSTY” winny być zawarte w podanej cenie ofertowej. 
 
12.0.Wykonawca związany będzie złoŜoną ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert. 
 

13.0.W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania z ofertą   
        zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się z prośbą, do Wykonawców o wyraŜenie zgody na  
        przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres ,nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.   
        Prośba ta jak i odpowiedzi Wykonawców winny być wystosowane pisemnie lub faksem  przed  
        upływem terminu związania z ofertą określonego w pkt.12.0. 
 

14.0.Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w  „ Specyfikacji istotnych  
        warunków zamówienia”.  Alternatywy nie będą brane pod uwagę. 
 
15.0.Wszystkie dokumenty łącznie z ofertą otrzymane od zamawiającego winny być wypełnione  na  
        komputerze, maszynie do pisania  lub nieścieralnym atramentem, czytelnie oraz podpisane przez  
        upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być  
        dołączone do oferty o  ile nie wynika ono z dokumentów  załączonych  do oferty. 
 

15.1.Wszelkie poprawki lub korekty błędu muszą być parafowane przez osobę upełnomocnioną  
        Wykonawcy. 
 

15.2.Dla wszystkich dokumentów obowiązuje język polski i jako środek płatniczy złoty polski. 
 

16.0.SKŁADANIE I OPISYWANIE OFERTY: 
 

16.1. Wykonawca zamieści ofertę w zaklejonej  kopercie i opisze w sposób; 
 

Nazwa Wykonawcy                                                           
Adres Wykonawcy 
                                                                                          Do       
                                                                                                      Zarząd Dróg Powiatowych                                                                            
                                                                                                      57-200 Ząbkowice Śl 

                                                                                                ul. Daleka nr 19 
                                       OFERTA PRZETARGOWA 

                               Zamówienie publiczne  nr : ZDP-34/PN/6/07  
                              

                   „ ZAKUP  MASY MINERALNO-BITUMICZ NEJ NA GORĄCO „ 
 
Uwaga! 
              nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj.  18-07-2007 godz.9.00  
 

16.2.Składane dokumenty ofertowe naleŜy spiąć trwale  i załączyć wykaz  zawartości . 
       Zaleca się , aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane kolejnymi numerami .  
       ZłoŜone dokumenty przetargowe zatrzymuje zamawiający. 
 

17.0.Ofertę naleŜy złoŜyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl.ul.Daleka nr 19 pokój nr 10   
        lub przesłać do dnia: 
                                       -18-lipca -2007r.  do godz. 8.45. 
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      Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyŜej zostaną zwrócone  
        bez otwierania . 
 

18.0.Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod warunkiem , Ŝe  
        zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed  
        terminem składania ofert określonym w pkt. 17 
 

18.1.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie opieczętowane i  oznaczone  
       zgodnie z postanowieniem pkt.16 , zewnętrzna koperta będzie dodatkowa oznaczona określeniami  
       „zmiana „ lub „wycofanie”.  
        Wykonawca nie moŜe wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składnia ofert. 
 
19.0.OTWARCIE I OCENA OFERT. 
 
19.1.Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców , którzy zechcą  
        przybyć do siedziby zamawiającego. sala narad / parter / w dniu  
 

                                           18-lipca -2007r.  do godz. 9.00.  
 

19.2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę  jaką zamierza przeznaczyć na  
        sfinansowanie zamówienia.  
 

19.3.Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający poda : nazwy i adresy Wykonawców , a takŜe  
        informacje dotyczące ceny i warunków  zawartych w ofertach.  
        Koperty  oznaczone „WYCOFANIE”  I „ ZMIANA”   zostaną otwarte i odczytane w pierwszej  
        kolejności . W przypadku wycofania oferty koperta z ofertą nie będzie otwierana. 
 

19.4.Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o  
        zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeŜeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty / na   
        formularzu ofertowym/, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca  nie moŜe zastrzec  
        informacji o, której mowa w art. 86 ust.4 w/w ustawy  
 

19.5.Ujawnianie niezastrzeŜonej treści ofert dokonywane będzie wg poniŜszych zasad: 
        
         a/ Zainteresowany zobowiązany będzie złoŜyć u Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie   
             treści protokołu z załącznikami bądź oferty /ofert/ z zastrzeŜeniem pkt 19.4. 
         b/ Zamawiający ustali z uwzględnieniem złoŜonego w ofercie / ofertach / zastrzeŜenia , zakres  
             informacji , które mogą być ujawnione , 
         c/ Zamawiający wyznaczy niezwłocznie  termin i sposób udostępnienia ofert informując pisemnie  
             zainteresowanego. 
 
19.6.Wykonawca, który nie będzie przy otwarciu ofert moŜe wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o  
        przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie  
        Wykonawcy te informacje.  
 

19.7.Zamawiający dokona kwalifikacji ofert poprzez analizę dokumentów, o których mowa niniejszej  
        „SIWZ” , potwierdzających spełnienie warunków. 
 

19.8.W toku dokonywania oceny złoŜonych ofert zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez  
        Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych  przez nich ofert . 
        Zamawiający na podstawie Art.26.ust.3  wyznaczy termin  uzupełnienia lub złoŜenia wyjaśnień  
        dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 
 

19.9.Zamawiajacy poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny        
       zgodnie z obowiązującymi przepisami , niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich  
      Wykonawców , którzy złoŜyli oferty .. 
 

19.10.Zamawiajacy wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie złoŜyli wymaganych przez  
         Zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w ustawie  
         lub w „Specyfikacji istotnych warunków  zamówienia” . 
         O wykluczeniu z postępowania zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, podając  
         uzasadnienie faktyczne i prawne 
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20.0 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych:          

- jej treść nie odpowiada treści  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, 
- jest niezgodna z ustawą  
- jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
- zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 
- została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z  udziału w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia  lub nie zaproszonego do składania ofert 
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie 
      art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny 
- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie  
       omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny 
-     jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów, 

 

20.1. O odrzuceniu oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę podając uzasadnienie  
           faktyczne i prawne odrzucenia oferty. 

21.KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY. 

21.1.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 
        - NajniŜsza cena - 100%  ( brutto ) najni Ŝsza cena zakupu 1 tony masy mineralno-bitumicznej . 
 
21.2.Cena    - A ( x )   
        przyjmuje się, Ŝe najwyŜszą ilość punktów tj.100 otrzyma cena najniŜsza wśród cen  zawartych    
        w ofertach na wykonanie zamówienia objętego przetargiem, 
        ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: 

Cmin 
A(x) = 

C(x) 
× 100 

gdzie:  
 A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny 
 Cmin  – cena ofertowa najniŜsza wśród cen zawartych w ofertach na zamówienie objęte przetargiem  
 C(x) – cena ofertowa zawarta w ofercie „x”,  

 

21.3.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom  
        przedstawionym w ustawie o zamówieniach publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie  
        oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 
 

22.0.Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana  jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie  
        wskazanym w „Piśmie akceptującym” /powiadomienie o wynikach przetargu/ lecz nie krótszy niŜ  
       7 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia przetargu i wyborze oferty. 
 

22.1.O wynikach przetargu Zamawiający niezwłocznie powiadomi pozostałych Wykonawców oraz  
        ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej urzędu zamówień publicznych :  
         www.bip.zabkowicki.powiat.pl 
 

22.2.JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana , przedstawił nie prawdziwe dane , uchyli się od  
       zawarcia umowy , Zamawiający wybierze tę z pośród pozostałych Ofert , która uzyskała najwyŜszą  
       ilość punktów. 
 
23.0. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktu  z Wykonawcą ze strony zamawiającego jest: 

specjalista w Dz. Technicznym - Jolanta RoŜek  - tel. 074 8151657  lub 074 8151573 
 

23  .1.Sposób porozumiewania się stron w postępowaniu o zamówienie  publiczne : 
 

• oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawca 
przekazują pisemnie  

• oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, 
telefaksu uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie . 
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24.0. UNIEWA śNIENIE POSTEPOWANIA   
 
24.1.Zamawiający uniewaŜni przetarg jeŜeli wystąpią przesłanki określone w art 93 ustawy „prawo  
        zamówień publicznych”. 
 

22.2.W  zawiadomieniu   o  uniewaŜnieniu   przetargu   zamawiający   poda   uzasadnienie prawne i   
        faktyczne  uniewaŜnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane do wszystkich Wykonawców oraz  
         zostanie  umieszczone na stronie internetowej :   www.bip.zabkowicki.powiat.pl 
 

22.2.W przypadku uniewaŜnienia przetargu z winy zamawiającego na podstawie art. 93 ust.4 ustawy,  
        Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot  
         uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w  szczególności  kosztów przygotowania  
         ofert. 
 
25.0.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ         
 
 
23.1. Wykonawcom, a takŜe innym osobom , jeŜeli ich  interes  prawny w  uzyskaniu zamówienia doznał   
        lub moŜe doznać uszczerbku  w  wyniku   naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy  
        „ prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w art. 179-183   
        ustawy prawo zamówień publicznych. 
        W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , którego wartość zamówienia jest mniejsza  
        niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie stosuje się przepisów  
        ustawy dotyczących  odwołań i skarg. 
23.2.Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania  oraz  w przypadku  
        zaniechania przez zamawiającego czynności , do której jest obowiązany na podstawie ustawy moŜna  
        wnieść protest do zamawiającego . 
23.3.Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się pisemnie w  
        terminie 7  dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednak nie później  
        niŜ 3 dni  przed upływem terminu składania ofert. 
23.4.W przypadku  wniesienia protestu dotyczącego postanowień specyfikacji istotnych warunków  
        zamówienia  zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania ofert . 
23.5.Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
23.6.Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie , wniesiony  przez podmiot nieuprawniony lub  
        protest niedopuszczalny na podstawie art. 181. 
23.7.Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego , a takŜe  
       zawierać Ŝądanie , zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych  
       uzasadniających  wniesienie protestu.  
23.8.Protest uwaŜa się za wniesiony  z chwilą , gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł  
        zapoznać się z jego treścią. 
23.9.Zamawiający rozstrzyga protest  zgodnie z zapisami art.183 „ ustawy prawo zamówień publicznych” 
 

 
 

 
                                                                                                                           ZAMAWIAJĄCY : 
 
                                                                                                                            P.O. Dyrektor 
                                                                                                                          Maciej Haczkowski 
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                                                                                          ZAŁĄCZNIK NR 1 
                                                                                                                                    do formularza oferty   
 
 
 
 
 
................................................................................................................................................. 
                                                                      / NAZWA I ADRES WYKONAWCY / 

 
................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
        Zgodnie z art.44 ustawy z dn.29-01-2004  „Prawo zamówień publicznych „ 
 
 

                    O  Ś  W  I  A  D  C  Z A M Y  , śE 
 
                                     przystępując do udziału w postępowaniu na  :        

           
            „ ZAKUP MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ NA GOR ĄCO „ 
  

 
                ZAMÓWIENIE PUBLICZNE  NR  ZDP-34/PN/6/07 

 
 
 
  SPEŁNIAMY WARUNKI  UDZIAŁU  W/W  POSTĘPOWANIU I     
  ZAŁĄCZYLIŚMY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE   
  TYCH WARUNKÓW. 
 
 
 
 
 
   ........................................dn........................... 
 
 
                                                                                                 .................................................. 
                                                                                                 /podpis i pieczęć upełnomocnionego  
                                                                                                                                         przedstawiciela Wykonawcy / 
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                                                                                          ZAŁĄCZNIK NR 2 
                                                                                                                                    do formularza oferty   
 
 
 
 

                     O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E  
 
 
 
................................................................................................................................................. 
                                                                      / NAZWA I ADRES WYKONAWCY / 

 
................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne na : 
 
        „ ZAKUP MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ NA GOR ĄCO” 

 
                   ZAMÓWIENIE PUBLICZNE  NR  ZDP-34/PN/6/07 
 
 
 
OŚWIADCZA , śE: 
 
 
1.Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeŜeli ustawy  
   nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień . 
 

2.Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami     
      zdolnymi  do wykonania zamówienia. 
       
3.Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  
 

4.Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy  
   „Prawo zamówień publicznych „  z dn 29-01-2004r z póź. zmian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ........................................dn........................... 
 
                                                                                                 .................................................. 
                                                                                                 /podpis i pieczęć upełnomocnionego  
                                                                                                                                         przedstawiciela Wykonawcy / 
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  .................................................... 
    / pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ 

  
OFERTA PRZETARGOWA  
                                                                                 DO 
                                                                            
                                                                                 ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH 
                       
                                                                           57-200 ZĄBKOWICE ŚL.   
                                                                           ul. Daleka nr 19    
 

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego , którego wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29-01-2004r.  „ Prawo zamówień 
publicznych „ (Dz.U z 2006r  nr 164 poz.1163  z póź. zm. ) na :  
 

                      „ ZAKUP  MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ NA GOR ĄCO „   
 
1.WYKONAWCA : 
 
   ................................................................................................................................................................ 
                                                            /zarejestrowana nazwa , adres Wykonawcy /   

  
   ................................................................................................................................................................ 
 
   ................................................................................................................................................................ 
    oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem  zgodnie z „Specyfikacją istotnych warunków  
    zamówienia „ oraz niniejszą ofertą  : 
 
   ZA 1 TONĘ MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ NA GOR ĄCO : 
 
 
                            Netto :……………………………….zł. 
 
                            VAT: .......%  …....................………. zł. 
 
                           Brutto: ……………………………….zł. 
 
Słownie: ………………………………………………………………………………………………… 
 
               …………………………………………………………………………………………………. 
 
2.Zobowiązujemy się do realizacji zamówień sukcesywnych wg. zaistniałych potrzeb zamawiającego w 
  okresie od podpisania umowy do 30-października-2007r i na warunkach określonych w „ Specyfikacją  
   istotnych warunków  zamówienia „     
 

3.Zapewniamy odbiór masy mineralno-bitumicznej z Wytwórni mas Bitumicznych ” w miejscowości : 
 
  .............................................................. zlokalizowanej w odległości nie większej jak 30 km od siedziby 
Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl.   
 

4.Wykonawca udziela  ..............miesięcy „  GWARANCJI „ na przedmiot umowy licząc od daty zakupu .   
 

5.Oświadczam,Ŝe zapoznaliśmy się ze „Specyfikacją istotnych warunków zamówienia” i nie wnosimy   
   do nich zastrzeŜeń oraz , Ŝe uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.  
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6.Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w „Specyfikacji 
   istotnych warunków zamówienia” i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia   
  do zawarcia umowy  w miejscu  i terminie wyznaczonym przez  zamawiającego. 
  

7. Oświadczamy, Ŝe za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr........ 
     niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają  informacji stanowiących  
    tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 

 8.Oświadczamy,Ŝe projekt umowy jest nam znany , został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy  
    się w przypadku przyznania nam zamówienia  do zawarcia umowy na wyŜej wymienionych  
    warunkach , w miejscu  i terminie wyznaczonym przez  zamawiającego. 
 

 9.UpowaŜniamy Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. jego upowaŜnionych przedstawicieli      
    do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie przedłoŜonych informacji :  
    oświadczeń, dokumentów oraz wyjaśnień finansowych i technicznych. 
 

10.UpowaŜniamy kaŜdą osobę publiczną , bank lub przedsiębiorstwa wymienione w naszym  
    „Formularzu ofertowym”  do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za  
     istotną w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie. 
 

11.Uprawnionym do kontaktu z zamawiającym jest: 

 

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

                                                              /imię i nazwisko ,telefon, fax , e-mail / 

 

12.Załącznikami do niniejszej oferty są złoŜone akceptowane podpisem osoby upełnomocnionej  
     wymagane  dokumenty i oświadczenia 
  

 

 

 

 

 

 

    dnia...............................................                                       ...................................................... 
                                                                                                                                                      /upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy  
                                                                                                                                                                        pieczęć imienna i podpis / 
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                                     ZGŁOSZENIE   
 
 
 
 
 
..................................................................................................................................................................................... 
                                              / nazwa  ,  adres, nr telefonu ,faksu  Wykonawcy /  
 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Zgłaszam zainteresowanie udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy : 
 
                     „ ZAKUP  MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ NA GOR ĄCO „   
                             
                                  NR ZAMÓWIENIA – ZDP-34/PN/6/07 
 
i niniejszym zwracam się o przekazanie / przesłanie za zaliczeniem pocztowym* / „Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia „ . 
na adres: 
 
             ............................................................... 
 
 
             ................................................................ 
 
 
             ............................................................... 
 
 
 
          ........................................                                                       .............................................. 
                  / DATA  /                                                                                                                          / PODPIS / 
 
 
 

 

 

 

*/ niepotrzebne skreślić 
 


