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1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (str. 2-7) 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia składa się z 12 ( dwunastu ) kolejno ponumerowanych 
stron. 
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INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW 

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu, ul. Fabryczna 7, tel. (043) 843 14 50 zwany dalej 
"zamawiającym" ogłasza przetarg nieograniczony na:  
 
dostawy grysów bazaltowych 

 
2. Zamówienie obejmuje:  
dostawy grysów bazaltowych frakcji: 2-5mm, 2-8mm, 5-8mm  w łącznej ilości 1100 Mg 
loco siedziba zamawiającego – Wieluń, ul. Fabryczna 7 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia bądź zmniejszenia zamówienia 
(w zaleŜności od zaistniałych potrzeb). 
 

Zakres rzeczowy zamówienia moŜe zostać zwiększony maksymalnie o 20%. 
 

O zmianach wysokości zamówienia zamawiający poinformuje dostawcę. W przypadku 
zmiany wysokości zamówienia ostateczna cena zostanie ustalona poprzez przeliczenie ilości 
faktycznie dostarczonych grysów bazaltowych przez przyjęte ceny jednostkowe. 
 

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. 
Zamówione grysy bazaltowe będą dostarczane do siedziby zamawiającego transportem 
dostawcy na jego własne ryzyko.  
 
3. Zamówienie będzie realizowane w okresie do dnia 30 listopada 2007 r. 

 
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, 
poz. 177z póź. zmianami), zwanej dalej "ustawą". 
 
5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą oferenci, którzy: 

5.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki 
zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 
 

5.2. Posiadają lub mają zapewniony dostęp do niŜej podanych w pełni sprawnych jednostek 
sprzętu: 

Typ i charakterystyka sprzętu Minimalna wymagana liczba jednostek 

Samochód samowyładowczy >5t 2 

 
6. Oferta powinna zawierać: 

6.1. Formularz oferty (na załączonym druku), 
6.2. Oświadczenie, Ŝe oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  

i spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy (na załączonym druku), 
6.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (na załączonym druku), 
6.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

6.5. Wykaz niezbędnego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia (załącznik nr1), 
6.6. W przypadku spółek cywilnych /konsorcjów – równieŜ umowę spółki /konsorcjum. 
 



S I W Z Dostawy grysów bazaltowych – PZD.SZ.343-14/06 

 

 4 

7. KaŜdy oferent przedłoŜy tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoŜy więcej niŜ jedną ofertę 
zostanie wykluczony z postępowania. 
 
Ofertę naleŜy złoŜyć w 2 tomach: 
Tom I  powinien zawierać formularz oferty; dodatkowo naleŜy w nim zamieścić informacje, 
które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
Tom II  powinien zawierać dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzeŜenie oferenta 
w odniesieniu do tych informacji, Ŝe nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom 
postępowania. 
Obydwa tomy powinny zawierać łącznie dokumenty określone w pkt. 6 niniejszej 
instrukcji. 
Brak zastrzeŜenia oferenta w odniesieniu do informacji, o których mowa powyŜej, Ŝe nie 
mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania lub złoŜenie oferty w jednym 
tomie będzie skutkować przyjęciem przez zamawiającego, Ŝe treść oferty, wszelkich 
oświadczeń i innych dokumentów składanych przez oferenta jest jawna i moŜe zostać 
udostępniona innym uczestnikom postępowania. 
 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 
8. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
 
9. Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 
 
10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniŜej wymienione dokumenty: 

Rozdział 1: Formularze: oferta, oświadczenia 
Rozdział 2: Instrukcja dla oferentów 
Rozdział 3: Wzór umowy  
Rozdział 4: Specyfikacja techniczna 
 

Formularz Oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami powinien zostać 
wypełniony przez oferenta bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nim zmian przez 
oferenta. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyŜszych dokumentów nie dotyczy 
oferenta, wpisuje on "nie dotyczy". 
 
11. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba Ŝe 
prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed 
terminem składania ofert. 
Zamawiający jednocześnie przekaŜe treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym 
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 
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12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaŜe się niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. O przedłuŜeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia. 
 
13. Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się moŜliwości złoŜenia 
oferty częściowej. 
 
14. Oferent określi ceny jednostkowe na pozycje objęte zamówieniem.  
Ceny jednostkowe netto określone przez oferenta zostaną ustalone na okres waŜności umowy 
i nie będą podlegały zmianom.  
 
15. Oferent związany będzie złoŜoną ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania 

ofert. 
 
16. Oferenci przedstawią oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej. 
 
17. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem niewaŜności. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być pisane 
w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem 
oraz podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta.  
 
18. Oferent zamieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na zamawiającego, na 
adres podany w pkt 1 oraz będzie posiadać oznaczenia:  

„Oferta na dostawy grysów bazaltowych” 
„Nie otwierać przed 08-12-2006r.  godz. 11:00" 

Poza oznaczeniami podanymi powyŜej koperta będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby 
moŜna było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej niewaŜności. 
 
19. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego pokój nr 13, nie później niŜ do dnia 
08-12-2006r.  godz. 10:30 . 
Oferty złoŜone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
20. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi, w siedzibie zamawiającego pokój nr 13, bezpośrednio 
po upływie terminu do ich składania. 
 
21. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.  
 
22. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a takŜe 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach.  
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23. Informacje, o których mowa w pkt 21 i 22, przekazane zostaną niezwłocznie oferentom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 
24. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert.  
 
25. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a oferentem negocjacji 
dotyczących złoŜonej oferty oraz, z zastrzeŜeniem pkt 26, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany 
w jej treści. 
 
26. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich oferentów, 
którzy złoŜyli oferty. 
 
27. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 

a) jeŜeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby 
jednostek miar, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę 
jednostkową, 

b) jeŜeli cenę jednostkową podano rozbieŜnie słownie i liczbą, przyjmuje się, Ŝe 
prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który 
odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; 

 
28. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

A. Cena oferty   -  95 % 

B. Termin dostaw -    5 % 

 
29. Sposób oceny ofert: 

a) kryterium A - oferta z ceną brutto najniŜszą otrzyma 100 pkt. 
oferty z cenami brutto wyŜszymi proporcjonalnie mniej 

 

liczba punktów    cena oferty najniŜszej 
przyznana ofercie ocenianej =   --------------------------------------------------- x 100 pkt. 
     cena oferty ocenianej 
 

b) kryterium B - oferta z najkrótszym terminem dostaw otrzyma 100 pkt. 
oferty z terminami dłuŜszymi proporcjonalnie mniej 

 

liczba punktów    termin dostaw najkrótszy 
przyznana ofercie ocenianej =   --------------------------------------------------- x 100 pkt. 
     termin dostaw oferty ocenianej 
 
Końcową punktację oferty stanowić będzie suma iloczynów sumy punktów przyznanych 
przez oceniających dla danego kryterium i znaczenia procentowego danego kryterium wg 
wzoru: 
 

PK = (SpA ⋅⋅⋅⋅ ZpA) + (SpB ⋅⋅⋅⋅ ZpB) 

gdzie: 
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PK - punktacja końcowa oferty 
SpA - suma punktów przyznana przez oceniających dla kryterium A 
ZpA - znaczenie % kryterium A 
SpB - suma punktów przyznana przez oceniających dla kryterium B 
ZpB - znaczenie % kryterium B 
 
30. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
31. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie oferentów, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres oferenta, którego ofertę wybrano, 
oraz jej cenę. 
 
32. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed 
upływem terminu związania ofertą. 
 
33. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest: 

Bartłomiej Panek -  pokój nr 13, tel. (043)  843 14 50  

 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700-1500 

34. Oferentom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 
 

                                                                                                                                                                     

                (pieczęć firmy) 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 60 000 EURO na: 

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

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

 
 Firma (nazwa, adres) 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z 2004r. z późn. zm.) 

oświadcza, Ŝe: 
 

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej 
przedmiotem zamówienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponuje potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 

publicznych               
         

 
 

 
 
 
Miejscowość...................................., dnia ..........................2006 r. 

 
 
 
 

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

                                                    (podpis  i pieczątka Wykonawcy lub jego                        
 upełnomocnionego przedstawiciela) 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

O F E R T A 

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawy grysów bazaltowych  oferujemy 

wykonanie zadania objętego przetargiem za cenę:  

Lp. Opis przedmiotu zamówienia 

Jedn. 
miary 

Ilość  Cena jednostkowa 
NETTO (zł) 

Wartość 
NETTO (zł) 

1. Grys bazaltowy frakcji:  
2-5mm, 2-8mm, 5-8mm 

loco siedziba zamawiającego - 
Wieluń, ul. Fabryczna 7 

 
M
g 

 
1100,0 

  

2. Podatek VAT  

3. 
Razem z podatkiem VAT 

 

4.  
Słownie:  

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

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

 

2. Oferujemy dostawy grysów bazaltowych kaŜdorazowo w terminie do ......... dni 
od daty otrzymania zamówienia. 

3. Nie zamierzam* /zamierzam* powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom 
(jeŜeli tak - naleŜy wskazać jakiej części zamówienia to dotyczy): 

.......................................................................................................................................... 
Producentem oferowanego grysu bazaltowego jest (nazwa i adres producenta): 

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

4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń. 

5. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązulemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do 
zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego. 

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 (1) ............................................................ 

 (2) ............................................................ 

 (3) ............................................................ 

 (4) ............................................................ 

* niepotrzebne skreślić 

        ................................................... 
                                                                                               (upełnomocniony przedstawiciel) 
        dnia ........................................... 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 
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UMOWA NR ...................... 

W dniu ............................. w Wieluniu pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Wieluniu 
zwanym dalej "Zamawiaj ącym", reprezentowanym przez:  
1. Antoniego  Burzyńskiego  - Kierownika  
 

a  ...................................................... 
.............................................................................. 

zwanym dalej „Dostawcą” reprezentowanym przez: 
1. .................................  ............................... 
 

została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 

Podstawę zawarcia umowy stanowi przyznanie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego (znak sprawy: ..............................). 

 
§ 2. 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu następujący towar za cenę:  

grys bazaltowy frakcji: 2-5 mm, 2-8 mm, 5-8 mm 

1100,0 Mg  ......................  zł / Mg  + podatek VAT  

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną w wysokości  ................................. zł  
+ podatek VAT  w kwocie  ............................. zł  łącznie:  ...................................... 
zł 
słownie: .................................................................................................................................... zł 
 

3. NaleŜności będą regulowane przelewem na konto Dostawcy w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania faktury. 
 

4. Dopuszcza się moŜliwość wystawiania faktur za częściowo zrealizowane zamówienie. 
 

5. Ceny jednostkowe netto grysu bazaltowego objętego niniejszą umową, bez względu na 
stopień inflacji nie ulegają zmianie.  
 

6. Cena grysu bazaltowego moŜe ulec zmianie jedynie w przypadku ustawowej zmiany 
wysokości stawki podatku VAT. 

 
§ 3. 

1. Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 30 listopada 2007 r. 
 

2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego  
w terminie do ............ dni od daty otrzymania zamówienia. 

 
§ 4. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia zamówienia. 
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2. Zakres rzeczowy zamówienia moŜe zostać zwiększony maksymalnie o 20%. 
 

3. W przypadku zmiany wysokości zamówienia, ostateczna cena zostanie ustalona poprzez 
przeliczenie ilości faktycznie dostarczonego grysu bazaltowego przez przyjęte ceny 
jednostkowe. 

 
§ 5. 

1. Jakość sprzedanego towaru będzie zgodna z wymaganiami Polskich Norm.  
 

2. Towar będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

3. Zamówiony towar będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego transportem Dostawcy 
na jego własne ryzyko. 

 
§ 6. 

1. Dostawca udziela gwarancji na sprzedany towar na okres 12 miesięcy od daty sprzedaŜy. 
 

2. Dostawca wymieni wadliwy towar na nowy, w ciągu 14 dni od dnia Ŝądania wymiany. 
 

§ 7. 

1. W wypadku niedostarczenia towaru w terminie ustalonym w § 3 Dostawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 1% wartości towaru nie dostarczonego w terminie za kaŜdy dzień 
zwłoki. 
 

2. JeŜeli szkoda rzeczywista przekroczy kwotę kary umownej, Zamawiający będzie 
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną. 

 
§ 8. 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 9. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

 
§ 10. 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu 
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 11. 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla kaŜdej ze stron. 

  ZAMAWIAJĄCY :      DOSTAWCA : 
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FORMULARZ NR 1 

 

W Y K A Z   S P R Z Ę T U 
 

 

Nazwa i adres Przedsiębiorstwa.................................................................................................... 

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

 

O P I S 
(rodzaj, nazwa producenta, model) 

Liczba 
jednostek 

Rok 
produkcji 

Własny / 
dzierŜawiony 

(nazwa właściciela) 

Wydajność / 
wielkość 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................. 
                           (pieczęć, podpis) 


