ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41
tel: /85/ 683-20-01 fax: /85/ 683-27-51
e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl
ZDP.DT .272.2.6.2011
Hajnówka, dn. 2011-04-26

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)
dla postępowania udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej Pzp.
o wartości dla dostaw nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 206 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji
2/5, 8/11, 16/25-II”
CPV: 14.21.23.20-9
60.10.00.00-9

Zatwierdzam:
Hajnówka, dnia 2011-05-06 rok
Z up. Zarządu Powiatu
inż. Krystyna Miszczuk
Kierownik Zarządu Dróg
Powiatowych w Hajnówce

1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
ul. Bielska 41
17-200 Hajnówka
tel. : (0-85) 683-20-01
fax : (0-85) 683-27-51
e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl
godziny urzędowania: 7:00 ÷ 15:00

2. Tryb postępowania.
Przetarg nieograniczony.
Postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami),.) oraz przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie.

3. Przedmiot zamówienia.
Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25- II
3.1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
14.21.23.20-9 – granit kruszony.

60.10.00.00-9- usługi w zakresie transportu drogowego
3.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa grysów granitowych
płukanych w łącznej ilości :
• grys granitowy frakcji 2-5 mm – 800 ton
• grys granitowy frakcji 8-11 mm – 1088 ton
• grys granitowy frakcji 16-25 mm – 875 ton
w tym dostawy:
1. na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41:
1.1 grys granitowy frakcji 2-5 mm – 240 ton
1.2.grys granitowy frakcji 8-11 mm – 292 ton
1.3 grys granitowy frakcji 16-25 mm – 235 ton
2. na teren Gminy Narewka :
2.1 grys granitowy frakcji 2-5 mm – 205 ton
1.2.grys granitowy frakcji 8-11 mm – 298 ton
1.4 grys granitowy frakcji 16-25 mm – 163 ton
3. na teren Gminy Narew:
3.1 grys granitowy frakcji 2-5 mm – 180 ton
1.2.grys granitowy frakcji 8-11 mm – 256 ton
1.5 grys granitowy frakcji 16-25 mm – 237 ton
4. na teren Gminy Czyże:
4.1 grys granitowy frakcji 2-5 mm – 71 ton
1.2.grys granitowy frakcji 8-11 mm – 93 ton
1.6 grys granitowy frakcji 16-25 mm – 136 ton
5. na teren Gminy Dubicze Cerkiewne:
5.1 grys granitowy frakcji 2-5 mm – 104 ton
1.2.grys granitowy frakcji 8-11 mm – 149 ton
1.7 grys granitowy frakcji 16-25 mm – 104 ton
Podane wyżej wymienione ilości oraz miejsce dostaw mogą ulec zmianie – zwiększeniu
lub zmniejszeniu .
Podana w SIWZ ilość grysów jest wielkością orientacyjną. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne
roszczenia z tytułu nie zrealizowania całości przedmiotu zamówienia. Dostawy mogą ulec również
zwiększeniu.

3.3 Wymagania dotyczące grysów:
Grysy muszą spełniać wymogi normy PN-EN-13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.
Przy każdym fakturowaniu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię ważnej deklaracje
zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną potwierdzającą, że
oferowane dostawy grysu do wykonywania powierzchniowych utrwaleń nawierzchni dróg spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
Każda dostarczona partia kruszywa posiadać będzie odpowiedni certyfikat lub deklaracje
zgodności z wymaganą normą. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dostarczone zostaną
Zamawiającemu przy odbiorze kruszywa.
3.4 Rozliczenie za odebrany towar będzie następować nie częściej niż 1 razy w miesiącu po
przedstawieniu przez Wykonawcę faktury, która zostanie opłacona w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia jej
do siedziby ZDP w Hajnówce.

4. Termin wykonania zamówienia.
4.1 Przedmiot zamówienia należy dostarczać w dwóch etapach :
Etap I realizacji dostawy rozpocząć nie później niż 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.:
• grys granitowy frakcji 2-5 mm – 505 ton
w tym :
- na bazę ZDP
- 120 ton
- na teren Gminy Narew
- 180 ton
- na teren Gminy Narewka
- 205 ton
• grys granitowy frakcji 8-11 mm – 704 tony
w tym :
- na bazę ZDP
- 150 ton
- na teren Gminy Narew
- 256 ton
- na teren Gminy Narewka
- 298 ton
• grys granitowy frakcji 16-25 mm – 520 ton
w tym :
- na bazę ZDP
- 120 ton
- na teren Gminy Narew
- 237 ton
- na teren Gminy Narewka
- 163 tony
Etap II realizacji dostawy do 15 lipca 2011 roku:
• grys granitowy frakcji 2-5 mm ogółem – 295 ton
- na bazę ZDP
- 120 ton
- na teren Gminy Dubicze Cerkiewne - 104 tony
- na teren Gminy Czyże
- 71 ton
• grys granitowy frakcji 8-11 mm – 384 tony
- na bazę ZDP
- 142 tony
- na teren Gminy Dubicze Cerkiewne - 149 ton
- na teren Gminy Czyże
- 93 tony
• grys granitowy frakcji 16-25 mm – 355 ton
- na bazę ZDP
- 115 ton
- na teren Gminy Dubicze Cerkiewne - 104 tony
- na teren Gminy Czyże
- 136 ton
4.2 Dostawy należy realizować proporcjonalnie wszystkie frakcje jednocześnie kolejno od
najgrubszej – w ciągu 5 dni w wyznaczonym miejscu zamawiający ma posiadać grysy wszystkich
frakcji.
4.3 Do oferty należy dołączyć orzeczenie laboratoryjne z badań kruszyw.
4.4.Dostarczone frakcje grysów powinny spełniać wymagane normy (PN-EN 13043:2004)
4.5 Frakcje kruszywa muszą być zgodne z opisem.
4.6 Wykonawca dostarczy wraz z dokumentem WZ i fakturą Deklarację zgodności z normą
PN-EN 13043:2004 na dostarczone kruszywo.
4.6 Dostawy winne być potwierdzone w dokumencie WZ podpisem uprawnionego przedstawiciela ZDP w
Hajnówce.
4.6 Kruszywo (grysy) powinno być przepłukane i pozbawione zapylenia.

4.7 Dostawy kruszywa będą realizowane najpóźniej w ciągu 3 dni od telefonicznego zgłoszenia na frakcję
i odbierane w godz. 7.00-15.00. Kontakt osoby odpowiedzialnej za zamówienia: Adam Nazaruk, tel.
(85)683 20 01
4.8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych.
4.9 Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
4.10 Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia
podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków.
5.1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.2 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
5.3 Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. O wykluczeniu z postępowania wykonawcy
zostaną niezwłocznie zawiadomieni.
5.4 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87
ust.2 pkt 3,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5.5 Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o
informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ.
5.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę – Załącznik Nr 1,
2) Kosztorys ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę – Załącznik Nr 2,
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp –
Załącznik Nr 3,

4) Formularz Istotne Postanowienia Umowy, parafowany przez wykonawcę – Załącznik Nr 4.
6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24
ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp,
2) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
6.3 Postanowienia dotyczące wykonawców, którzy będą polegać na zasobach innych podmiotów:
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej dotyczącej tych podmiotów
6.4 Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
składa dokumenty zgodnie z § 2 ust. 2 oraz § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
6.5
Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1) dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za
zgodność z oryginałem”,
2) oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego,
3) zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości,
4) brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w SIWZ spowoduje wykluczenie wykonawcy z
udziału w postępowaniu i odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Zamawiający dopuszcza wyżej przywołane dokumenty w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.

7 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
7.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
7.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.3 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
1) w sprawach merytorycznych i proceduralnych:: Krystyna Miszczuk –Kierownik ZPD w Hajnówce
7.4 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
niezwłocznie udzieli wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3) Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści SIWZ.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego, bez ujawnienia źródła zapytania oraz
zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

8

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić
treść SIWZ.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany zostaną przekazane wszystkim
wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej.
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, jak również pytania wykonawców wraz z
wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i
zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu
terminowi.
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w
ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zamieszczonego w BZP”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2
ustawy Pzp.
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w BZP „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w
BZP” zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej

9 Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga w prowadzonym postępowaniu wadium.

10 Termin związania ofertą .
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
zamawiającego.

11 Opis sposobu przygotowania oferty.
11.1 Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu
osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
9) Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
10) Złożenie przez jednego wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub
oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
11.2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/
upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane
przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy
załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez
upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w
wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez
wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin
realizacji zamówienia.
11.3. Sposób zaadresowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2) Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego na adres: Zarząd Dróg
Powiatowych w Hajnówce 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41 i opatrzona nazwą, dokładnym adresem
wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący:
„Dostawa grysów granitowych płukanych dopiskiem nie otwierać przed 06 maja 2011 roku, godz.
10.30
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

12 Opis sposobu obliczenia ceny.
12.1 Zamawiający wymaga określenia w ofercie wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia w
złotych polskich z dokładnością do pełnych groszy.
12.2 Pod pojęciem „wynagrodzenie ” należy rozumieć wynagrodzenie na warunkach określonych w art.
632 ustawy Kodeks cywilny.
12.3 W każdym przypadku użycia zamiennie określenia „cena” należy przez to rozumieć wynagrodzenie.
12.4 Pojęcia netto i brutto odnoszące się do wynagrodzenia lub ceny oznaczają odpowiednio:
wynagrodzenie bez uwzględnienia VAT (netto) lub wynagrodzenie zawierające obowiązujący VAT
(brutto).
12.5 Cenę ofertową należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej przy zachowaniu następujących
założeń:
a) zakres dostawy, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z formularzem
cenowym stanowiącym załączniki nr 2 do SIWZ,
b) cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z zakresu
rzeczowo – finansowego oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
c) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
12.6 Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegały zmianom.
1. Wszystkie wartości określone w kosztorysie oraz ostateczna cena oferty winny być liczone do dwóch
miejsc po przecinku.
2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.
13.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka w pokoju Nr 6 do dnia

24 maja 2011 roku, do godziny 10.00
13.2 Oferta powinna być złożona w dwóch nieprzeźroczystych, zamkniętych kopertach; w kopercie
wewnętrznej i zewnętrznej:
Koperta wewnętrzna powinna być opisana:
a) nazwą i adresem wykonawcy
b) hasłem: „Dostawa grysów granitowych płukanych”
Nie otwierać przed dniem 24 maja 2011 roku, godz. 10.30”
i powinna być włożona do zamkniętej koperty zewnętrznej, opisanej jedynie hasłem:
„Dostawa grysów granitowych płukanych”
Nie otwierać przed dniem 24 maja 2011 roku,; godz. 10.30 ”
13.3 Oferta złożona po terminie, zwrócona zostanie bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
13.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych,
ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka w pokoju Nr 2 w dniu 24 maja 2011 roku, o
godzinie 10. 30.
13.5 Tryb otwarcia ofert
a) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
b) otwarcie ofert jest jawne.
c) podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w
ofercie.
Wykonawca nie może zastrzec w ofercie tych informacji, jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
d) w przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający
przekaże informacje wymienione w pkt 3.

14. Kryterium oceny ofert.
14.1 Kryterium oceny ofert stanowi: najniższa cena – 100%.
14.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez ofertę,
obliczona przez komisję przetargową wg poniższego schematu.
Punktacja: punkty za cenę obliczane są według wzoru:
cena oferowana najniższa brutto
Cena= ——————————————————— x 100 pkt x 100%
cena badanej oferty brutto
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć
oferta, wynosi 100 pkt.
14.3 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
14.4 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.

15. Wybór najkorzystniejszej oferty
15.1 Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w
ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w istotnych warunkach zamówienia
oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert.
15.2 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy
nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub
roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
15.3 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

15.4 Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
15.5 Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłek
polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, nie
zgodził się na poprawienie omyłki, podlega odrzuceniu.
15.6
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
15.7 Zamawiający,
oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody
wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania
zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
15.8 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
15.9 Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się w przypadkach określonych w art. 93 ustawy
Pzp.

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16.1 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
16.2
Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
16.3
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
16.4
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
16.5
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16.6
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamówienia.
16.7
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
16.8
Umowa może zostać podpisana przed upływem terminów, jeżeli w postępowaniu została złożona
tylko jedna oferta.
16.9
O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
16.10 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie
wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik Nr 4.

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający odstępuje od żądania od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

19 . Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

20. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

21. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

22. Informacja o ofercie wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

23 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
24. Postanowienia końcowe
1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich
otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie wg następujących zasad:
a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
b) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
c) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność
przeglądania,
d) zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów i informacji odpłatnie (0.30 zł za
1 stronę),
e) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin
jego pracy - urzędowania.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
4. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane
przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki
do protokołu postępowania.
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

25. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ.
1) Formularz oferty Zał Nr. 1
2) Formularz cenowy Zał . 2
3) Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp Zał. 3
4) Wzór umowy Zał.4

Załącznik Nr 1

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA
1.

Dane o wykonawcy:
a) nazwa (firma)

……………..……………………………………..

b) adres (siedziba)

………………..…………………………………..

c) REGON:

………………..…………………………………..

d) NIP:

………………..…………………………………..

e) Telefon:

………………..…………………………………..

f)

………………..…………………………………..

Faks:

g) Adres e-mail:
2.

………………….………………….……………..

Określenie przedmiotu oferty:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym wI specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, niniejszym składamy ofertę na:
„Dostawa grysów granitowych, płukanych frakcji 2/5 ,8/11, 16/25-II.

3.

Oferujemy wykonanie robót objętych zaproszeniem za cenę :
Cena netto:
Podatek VAT 22%:

……………………………
……………………………

Cena brutto:

……………………………

Słownie złotych brutto: …………………………………………………………………
4.

Oświadczenia
Oświadczamy, że:
1. zapoznaliśmy się z warunkami przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje i
dokumenty do przygotowania oferty na realizację jej przedmiotu za niezmienną cenę
ofertową.
2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
…………………. z późn. zmianami) to znaczy przez 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
3. załączony do specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy
do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń.

5.

Wykaz wszystkich załączników do oferty:

Lp

Nazwa załącznika

Numer
załącznika

Klauzula:
„jawny”
„niejawny”

Liczba
kart
załącznika

1.
2.
3.
4.
5.

Razem załączników............. (słownie: ……………..………………………………..)
6. Oferta została złożona na ...... stronach kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr....... .

Podpisano : ................................................
(upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)

......................................., dn.: .......................

Załącznik Nr 2

(pieczęć Wykonawcy)

Formularz cenowy
dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25-II.

Kruszywo

J.m.

Ilość
jednost.

Grys 2-5

ton

800

Grys 8-11

ton

1088

Grys 16-25

ton

875

Cena jedn.

Wartość
(zł )

RAZEM

Słownie złotych netto:............................................................................................................
……...................................................................................................... .

Podpisano : ................................................
(upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)

......................................., dn.: .......................

Załącznik Nr 3

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25-II.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
( nazwa Wykonawcy )

Oświadczamy, że:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 ustawy, w myśl których wyklucza się :
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
a szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania,
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego,
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
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przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt. 1-3, oraz, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 2 ustawy, w myśl których
wyklucza się również wykonawców, którzy:
wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62
ust.1 pkt.2 lub art. 67 ust.1 pkt. 1 i 2;
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków, lub złożone dokumenty zawierają błędy, z
zastrzeżeniem art.26 ust.3;

oświadczając jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą.

Data : ...................................

…….....................................................
( podpis Wykonawcy / Pełnomocnika )

Załącznik Nr 4
Istotne postanowienia umowy

UMOWA Nr ……………..
zawarta w dniu ……………………. pomiędzy : Zarządem Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17200 Hajnówka ulica Bielska 41 reprezentowanym przez:
1. Kierownik ZDP
2. Główną Księgową

- inż. Krystynę Miszczuk
- Świetłanę Karpiuk

zwanym dalej "Zamawiającym” a:
………………………………………………………………………………………. z siedzibą w
………………..przy ulicy …………………… reprezentowanym przez:
…………………………..

- ………………………………..

zwanym dalej "Dostawcą”, została zawarta Umowa o następującej treści:
§1
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro dla dostaw nr ZDP.DT- 272.2.5 dnia
……………….. r., przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r.– Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje do wykonania
zadanie polegające na dostarczeniu :
a) grysu granitowego płukanego frakcji 2/5 w ilości 800 ton ,
b grysu granitowego płukanego frakcji 8/11 w ilości 1088 ton ,
c) grysu granitowego płukanego frakcji 16/25 w ilości 875 tony .
w tym dostawy:
1.1 Etap I realizacji dostawy rozpocząć nie później niż 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.:
• grys granitowy frakcji 2-5 mm – 505 ton
w tym :
- na bazę ZDP
- 120 ton
- na teren Gminy Narew
- 180 ton
- na teren Gminy Narewka
- 205 ton
• grys granitowy frakcji 8-11 mm – 704 tony
w tym :
- na bazę ZDP
- 150 ton
- na teren Gminy Narew
- 256 ton
- na teren Gminy Narewka
- 298 ton
• grys granitowy frakcji 16-25 mm – 520 ton
w tym :
- na bazę ZDP
- 120 ton
- na teren Gminy Narew
- 237 ton
- na teren Gminy Narewka
- 163 tony
1.2 Etap II realizacji dostawy do 30 czerwca 2011 roku:
• grys granitowy frakcji 2-5 mm ogółem – 295 ton
- na bazę ZDP
- 120 ton
- na teren Gminy Dubicze Cerkiewne - 104 tony
- na teren Gminy Czyże
- 71 ton
• grys granitowy frakcji 8-11 mm – 384 tony
- na bazę ZDP
- 142 tony
- na teren Gminy Dubicze Cerkiewne - 149 ton

- na teren Gminy Czyże
- 93 tony
• grys granitowy frakcji 16-25 mm – 355 ton
- na bazę ZDP
- 115 ton
- na teren Gminy Dubicze Cerkiewne - 104 tony
- na teren Gminy Czyże
- 136 ton

2. Podane wyżej wymienione ilości oraz miejsce dostaw mogą ulec zmianie –
zwiększeniu lub zmniejszeniu .
3. Podana w SIWZ ilość grysów jest wielkością orientacyjną. Wykonawcy nie będą przysługiwały
żadne roszczenia z tytułu nie zrealizowania całości przedmiotu zamówienia.
4. Wymagania dotyczące grysów:
1)Grysy muszą spełniać wymogi normy PN-EN-13043:2004 - Kruszywa do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
2)Przy każdym fakturowaniu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię ważnej deklaracje
zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną potwierdzającą, że
oferowane dostawy grysu do wykonywania powierzchniowych utrwaleń nawierzchni dróg
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3)Każda dostarczona partia kruszywa posiadać będzie odpowiedni certyfikat lub deklaracje zgodności z
wymaganą normą. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dostarczone zostaną Zamawiającemu przy
odbiorze kruszywa.
4) Rozliczenie za odebrany towar będzie następować nie częściej niż 1 razy w miesiącu po
przedstawieniu przez Wykonawcę faktury, która zostanie opłacona w ciągu 30 dni od daty
wpłynięcia jej do siedziby ZDP w Hajnówce.
§2
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia kruszyw opisanych w § 1 Umowy w dwóch
etapach :
1. Etap I realizacji dostawy w terminie nie później niż 2 tygodnie od podpisania umowy
w ilościach
a) grysu granitowego płukanego frakcji 2/5 w ilości 505 ton ,
b grysu granitowego płukanego frakcji 8/11 w ilości 704 ton ,
c) grysu granitowego płukanego frakcji 16/25 w ilości 520 tony .
2. Etap II realizacji dostawy w terminie najpóźniej do dnia : 30 czerwca 2011 roku:
•
•
•

a) grysu granitowego płukanego frakcji 2/5 w ilości 295 ton ,
b grysu granitowego płukanego frakcji 8/11 w ilości 384 ton ,
c) grysu granitowego płukanego frakcji 16/25 w ilości 355 tony .

§3
1. Dostawca dostarczy własnym transportem kruszywa wyszczególnione w § 1
niniejszej umowy na plac Zamawiającego tj. ulicę Bielską 41w Hajnówce woj.
Podlaskie.
2. O gotowości dostawy kruszyw Dostawca powiadomi Zamawiającego za pomocą
faksu lub telefonu, nie później niż na 2 dni przed terminem dostawy.
§4
Koszt transportu kruszyw samochodami samowyładowczymi został wkalkulowany w
cenę kruszywa.
§5
1. Cena zaoferowanych kruszyw :
Za dostarczenie kruszyw Zamawiający zapłaci Dostawcy należność brutto w wysokości zł
:……………………… (słownie zł: ………………………………………. ), w tym podatek VAT w

wysokości

…….

%,

co

stanowi

kwotę

………………

zł,

słownie

zł

:

…………………………………………………………………… .
2. Ceny jednostkowe kruszyw są zgodne z formularzem cenowym , stanowiącym integralną
część umowy i nie mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy.
3. Podane wyżej wymienione ilości oraz miejsce dostaw mogą ulec zmianie –
zwiększeniu lub zmniejszeniu .
4. Podana w SIWZ ilość grysów jest wielkością orientacyjną. Wykonawcy nie będą przysługiwały
żadne roszczenia z tytułu nie zrealizowania całości przedmiotu zamówienia.
§6
1.Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego będzie: Adam
Nazaruk.
2.Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Dostawcy będzie:
……………………………..
§7
1. Zapłata za dostarczone kruszywo nastąpi po odbiorze protokółem odbioru wszystkich frakcji
wraz z dołączeniem wydruków z wagi .
2. Zapłata będzie dokonana przelewem na rachunek Dostawcy wskazany w fakturze, w ciągu
30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury.
§8
Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
1)
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Dostawcę,
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.
2) w przypadku opóźnienia w dostawie kruszyw, w wysokości 1 % zaoferowanej ceny partii , za
każdy dzień opóźnienia dla dostawy poszczególnych frakcji kruszywa -grysu.
§9
1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne z
zastrzeżeniem ust. 3.
2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za zwłokę w zapłacie
faktury, niezależnie od ustawowych odsetek za opóźnianie w zapłacie tej faktury w wysokości
1,0 % wynagrodzenia brutto umownego z §5 pkt 1 za każdy dzień zwłoki ,
2) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych za zwłokę w
wykonaniu dostawy w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto umownego z §5 pkt. 1 za każdy
dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich dostarczenia,
3) Za odstąpienie od umowy Wykonawcy albo Zamawiającego lub z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca albo Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego
brutto z §5 pkt. 1.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 10
Dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

§ 11
1.Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie.
2.W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowa została sporządzona w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. zamawiający, 1
egzemplarz dostawca.
§ 14
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są :
- oferta cenowa .
- formularz cenowy.

Dostawca :

Zamawiający :

