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„SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA” 
(w skrócie: SIWZ) 

 

Instrukcja dla Wykonawców 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

   

Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 7 

tel. 077 / 44 14 069 (070), fax.:  077 / 44 14 071 

REGON :  531421584 

NIP :  754-25-65-239 

  

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2010 Nr 

113, poz.759 z późn. zm.), w skrócie:  ustawa Pzp - o wartości mniejszej niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zakup masy mineralno–bitumicznej na gorąco 

 do remontu nawierzchni drogowych w ilości 370 ton.  
CPV: nr   44.11.37.00-2  Materiały do naprawiania  nawierzchni drogowych 

 

Zamówienie obejmuje:  

Zakup masy mineralno – bitumicznej na gorąco do remontu nawierzchni drogowych 

-  w ilości  370 T, w tym: 

             zadanie A – Obwód Drogowy Chrząstowice – 100 T 

             zadanie B – Obwód Drogowy Kotórz Mały –120 T 

             zadanie C – Obwód Drogowy Dąbrowa – 150 T 

- z przeznaczeniem na remonty interwencyjne nawierzchni dróg powiatowych 

administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu. Masa mineralno-bitumiczna, 

grysowo-żwirowa do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR-2. Odbiór mieszanki będzie 

następował sukcesywnie własnym środkiem transportu przez Zamawiającego. Sposób 

wbudowania mieszanki – ręczny (siłami własnymi przez pracowników obwodów 

drogowych). 

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  

 

1. Dla  niniejszego zamówienia dopuszcza się składnie ofert częściowych na jedno lub kilka z 

w/w zadań. 

2.Wyboru zadania (A, B, C) należy dokonać mając na uwadze, że ze względu na  
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przeznaczenie, sposób wbudowania mieszanki oraz ograniczone moce przerobowe obwodów 

drogowych, a tym samym małą jednorazową ilość odbieranego materiału (nie przekraczającą 

5 T) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór mieszanki z wytwórni, która 

zlokalizowana jest w odległości nie przekraczającej 30 km do miejsca wbudowania.  

 

V.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH   

UZPEŁNIAJĄCYCH 

 

Nie dotyczy. 

 

VI. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH 

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji zamówienia:     

sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 30.11.2012 roku. Szczegółowe terminy odbioru 

będą uzgadniane telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) nie  podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp,  

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 

nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt  IX. SIWZ, na zasadzie spełnia – nie 

spełnia. 

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANE DLA 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. W zakresie potwierdzenia warunku nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

Ustawy Pzp należy przedłożyć:  

1.1.a) Oświadczenie Wykonawcy / ów  (legitymujących się KRS-em) o braku podstaw do 

wykluczenia  w oparciu o  art. 24 ust.1  Ustawy Pzp -  na Formularzu 2.1a  

     lub 

1.1.b) Oświadczenie Wykonawcy/ów  (osoby fizyczne  legitymujące się np.  wpisem do 

ewidencji  działalności gospodarczej)  o braku podstaw do wykluczenia na 

podstawie art.24  ust. 1 Ustawy Pzp ze szczególnym uwzględnieniem art. 24 

ust. 1 pkt. 2 - na Formularzu 2.1b.    
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1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24ust. 1 pkt. 2 

Ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert., a w 

stosunku  do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp ( treść 

oświadczenia zawiera Formularz 2.1 b ). 
  

2. W celu wykazania spełnienia przez  Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp należy przedłożyć: 

2.1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z treścią 

Formularza nr 3. 

 

3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty 

określone w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 30 grudnia 2009 r. w 

sprawie  rodzajów dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy , oraz form 

w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 226 z 2009 r poz. 1817 ). 

 

4. W  celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, 

na podstawie art. 25 ust.1.pkt 2 ustawy Pzp należy przedłożyć: 

4.1. – recepta laboratoryjna, wg której będzie produkowana przedmiotowa masa. 
  
5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną  

ofertę: 

a) oświadczenie wymienione w pkt. 1.1.a lub 1.1.b  winno być złożone  przez każdego 

Wykonawcę 

b) dokumenty wymienione w pkt. 1.2.  albo odpowiadające im określone w pkt. 3.  

winny być złożone przez każdego Wykonawcę;  

c) oświadczenie wymienione w pkt. 2.1. winno być złożone w imieniu wszystkich 

Wykonawców składających wspólną ofertę i podpisane przez ustanowionego  

pełnomocnika do ich reprezentowania. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zwarcia 

umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 
 

6. Dokumenty składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę, a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za 

zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę. 

 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na j. polski. 

X. SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ I FORMA WYMIANY DOKUMENTÓW 

 

1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą  

   z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38). 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie  lub faksem. Dokumenty przekazane za pomocą faksu uważa się za 

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem tego terminu i została 
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niezwłocznie (w ciągu 3 dni) potwierdzona pisemnie oraz  każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu. 

 

XI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się ze strony Zamawiającego są 

następujące osoby: 

Dorota Grenich  – sprawy dot. przedmiotu zamówienia tel.  77 / 44 14 069 (70) 

Krystyna Witek  -  sprawy dot. procedury przetargowej  

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Nie wymaga się.         

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Każdy Wykonawca przedłoży  tylko  jedną  ofertę, sam lub jako główny partner grupy 

wykonawców występujących wspólnie. W przypadku oferty wspólnej, wykonawcy 

ustanawiają reprezentanta (pełnomocnika - lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia  albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2. Oferta wspólna winna być opisana w ten sposób, by przy otwarciu ofert wyraźnie 

wynikało, iż oferta została złożona przez grupę podmiotów występujących wspólnie. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca  będzie uczestniczył w więcej niż jednej ofercie, oferty z 

udziałem takiego Wykonawcy  zostaną odrzucone. 

   4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

   5. Oferta powinna obejmować całość zamówienia. 

   6. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.  

   7. Wszystkie dokumenty dot. oferty powinny być pisane w języku polskim  na maszynie do    

       pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem oraz podpisane przez     

       upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie poprawki lub korekty          

       błędów będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

   8. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie oraz zaleca się, aby:  

- była zaadresowana  do Zamawiającego, na adres: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu  45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 7 

- posiadała oznaczenie:  

„Oferta na przetarg P- 3 /12  Zakup masy mineralno-bitumicznej na gorąco”, 

                 Nie otwierać przed dniem    17 .02.2012 r., godz. 08:50 ” 

- posiadała nazwę i adres  nadawcy-Wykonawcy. 

9.Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że     

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert 

określonym w pkt. XV.1 SIWZ. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian zostanie 

przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z pkt. 6, a koperta będzie dodatkowo 

oznaczona określeniem „ZMIANA”. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu 

składania ofert określonym w p. XV.1 SIWZ. 
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10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa , w rozumieniu przepisów ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których w Wykonawcy zastrzegą, że nie mogą    

być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: 

„Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U. z 2003r Nr 153, poz. 1503)” 

 i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. 

 

11. Nie można zastrzec informacji, które zgodnie z prawem są jawne. Po otwarciu złożonych         

ofert Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z zasady jawności, musi wystąpić do 

Zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Zamawiający dokona wyboru dnia i godziny, kiedy 

może nastąpić przeglądanie ofert/-ty. 

 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT 

 

1. Składanie ofert 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, ul. 

Strzelców Bytomskich 7 pok. 6 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 17.02.2012 r. do 

godziny  08:50. Oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do 

siedziby Zamawiającego j.w. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 

 

2. Otwarcie ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2012 r. o godzinie 09:00 w siedzibie Zarządu 

Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 7 pok. 6. W trakcie publicznego 

otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ustawy Pzp. 

 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

        [ na wszystkie lub wybrane zadania ]  

 

1.  Wykonawca  określi jednostkową cenę netto w formularzu ofertowym, która winna 

uwzględniać wszelkie  koszty i ewentualne opusty. Cena jednostkowa netto określona przez 

Wykonawcę nie będzie podlegała jakimkolwiek zmianom w czasie trwania umowy,  a w 

przypadku oferty  wybranej – cena ofertowa brutto (z podatkiem VAT) będzie ceną umowną. 

 

2.  Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

XVII. INFORMACJA DOT. WALUT OBCYCH W ROZLICZENIACH 

 

 Nie dotyczy. Walutą obowiązującą będzie PLN. 
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XVIII. OPIS KRYTERÓW, ICH  ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT 

                                       [osobno dla każdego zadania] 

 

Kryterium i jego znaczenie: 

           Wysokość ceny ofertowej   -    100%            (max ilość punktów – 10) 

Ocena ofert (nie podlegających odrzuceniu na podstawie art. 89 Pzp) zostanie 

przeprowadzona poprzez porównanie wysokości oferowanych cen. Ofertą najkorzystniejszą 

będzie oferta z najniższą ceną ofertową brutto. 

 

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY,  

          W CELU   ZAWARCIA UMOWY 

 

W terminie 10 dni (lecz nie wcześniej niż  6-go dnia) od daty otrzymania 

powiadomienia o wyborze oferty, Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany 

jest do złożenia u Zamawiającego podpisanej umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszej SIWZ. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu 5 dni, jeżeli 

zachodzi przesłanka zapisana w Ustawie Pzp art.94 ust 3a. 

 

XX. WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 

Nie wymaga się. 

 

XXI. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO  UMOWY  

 

Postanowienia umowne zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ                

 

1. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na  

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone  

w Dziale VI ustawy Pzp – odwołanie , skarga. Środki ochrony prawnej wobec 

ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 

ustawy Pzp. 

3.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c. odrzucenia oferty odwołującego. 

 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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      ............................................                                                                              Załącznik nr 1                        
                 (nazwa i adres Wykonawcy)        

                                              

O F E R T A 
 

           

                                                                                     do  Zarządu Dróg Powiatowych 

                                                                                   w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 7     

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia : 

Zakup masy mineralno–bitumicznej na gorąco do remontu nawierzchni drogowych, 

z podziałem na trzy zadania: 

zadanie A – Obwód Drogowy Chrząstowice 

zadanie B – Obwód Drogowy Kotórz Mały 

zadanie C – Obwód Drogowy Dąbrowa 

 

1. Oferujemy wykonanie zadania / zadań   *):  
 
  ................................    w następujących  

cenach : 

 

zadanie A – Obwód Drogowy Chrząstowice – 100 T 

Oferowana cena jednostkowa za 1 T  wynosi:     .................... zł/T  +   …..% VAT            

Cena ofertowa wynosi :        100 T   x  .................. zł/ T  =  .................... zł (netto)           

                                                                podatek VAT …% = ................... zł 

                                                                    cena  brutto      = ..................... zł  (brutto)           

 

zadanie B – Obwód Drogowy Kotórz Mały – 120 T 

 Oferowana cena jednostkowa za 1 T  wynosi:     .................... zł/T  +   …..% VAT            

 Cena ofertowa wynosi :        120 T   x  .................. zł/ T  =  .................... zł (netto) 

                                                                podatek VAT …% = ................... zł 

                                                                    cena  brutto      = ..................... zł  (brutto)               

 

zadanie C – Obwód Drogowy Dąbrowa – 150 T 

Oferowana cena jednostkowa za 1 T  wynosi:     .................... zł/T  +   …..% VAT            

Cena ofertowa wynosi :        150 T   x  .................. zł/ T  =  .................... zł (netto) 

                                                                podatek VAT …% = ................... zł 

                                                                    cena  brutto      = ..................... zł  (brutto)               

 

 

 
*)   należy wpisać  zadania, na realizację których  

     składana jest oferta i odpowiednio dalej wypełnić 
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2.  Odbiór masy  min-bitum.  następować będzie sukcesywnie partiami, w miarę 

zapotrzebowań Zamawiającego, w terminie do  30 listopada 2012 r. z Wytwórni Mas 

Bitumicznych w …………………………..………………………………………………………………………..  

                                                                                             (adres wytwórni) 

3.  Oświadczamy, że akceptujemy Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w 

tym wzór umowy i zawarte w niej warunki płatności. 

 

4.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych  niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty  

     składania ofert. 

       

5.  Zamówienie zamierzamy wykonać:   

    -   bez udziału podwykonawców *) 
   -  z udziałem podwykonawców  -  w powierzonym zakresie:  *) 

_________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 
               *)  - skreślić niewłaściwe 

 

6. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do podpisania i 

przesłania/złożenia  umowy  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w 

zawiadomieniu  o wyborze naszej oferty 

 

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
                      (wg pkt IX  SIWZ) 

(1) .................................................................... 
(2) .................................................................... 
(3) .................................................................... 
(4) .................................................................... 
(5) .................................................................... 
(6) ....................................................................                  

 

 

 

 

                                                                     

                                                                                          ......................................................... 
                                                                                                                                                              (podpisy osób uprawnionych)    

 
   

                                                                                                                         ................................. dnia ................................ 
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. 
                                                                                                                  ZAŁĄCZNIK NR  2 .1 a                                                       

.  [ dot. wykonawców /  każdego z  partnerów -  legitymujących się KRS-em]                                           
 

 
 

   Nazwa i adres     Wykonawcy / partnera przy ofercie wspólnej:            

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

   ........................................................................................................................................................... 
 
             Regon 
 
             NIP 
  
 

        Konto bankowe                     
 

          Tel / fax                 .......................................................................................... 
 
     

O ś w i a d c z e n i e 
 

 

Składając ofertę na : 

 

Zakup masy mineralno–bitumicznej na gorąco 

do remontu nawierzchni drogowych 
 

 

 
 

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z wyżej 

wymienionego postępowania z powodu niespełnienia warunków , 

o których mowa  w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 

 

 

  
 

                                                                                             Podpisano  :                                                                                                                                                                                          

 

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

                                                                                                                                                         (podpisy osób uprawnionych)     

 

                                                                             ..............................  , dnia .................... 
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. 
                                                                                                                  ZAŁĄCZNIK NR  2 .1 b                                                       

.  [ dot. wykonawców /  każdego z  partnerów -  osoby fizyczne]                                               
 

 
 

   Nazwa i adres       Wykonawcy / partnera przy ofercie wspólnej:            

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

   ........................................................................................................................................................... 
 
             Regon 
 
             NIP 
  
 

        Konto bankowe                     
 

          Tel / fax                 .......................................................................................... 
 
     

O ś w i a d c z e n i e 
 

Składając ofertę na : 

 

Zakup masy mineralno–bitumicznej na gorąco 

do remontu nawierzchni drogowych 

 
 

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z wyżej 

wymienionego postępowania z powodu niespełnienia warunków , 

o których mowa  w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 

 

a   w   szczególności : 
 

 brak jest podstaw do wykluczenia nas z wyżej wymienionego 

postępowania 

 z powodu niespełnienia warunków , 

o których mowa  w art. 24 ust. 1 pkt 2  Prawa zamówień publicznych 

 

 

                                                                                             Podpisano  :                                                                                                                                                                                          

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

                                                                                                                                                         (podpisy osób uprawnionych)     

 

                                                                             ..............................  , dnia .................... 
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. 
                                                                                                                  ZAŁĄCZNIK NR  3 
. 

 
 

   Nazwa i adres   Wykonawcy / wszystkich partnerów przy ofercie wspólnej:            

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

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

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

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

 

 

     

O ś w i a d c z e n i e 
 

Składając ofertę na : 

 

Zakup masy mineralno–bitumicznej na gorąco 

do remontu nawierzchni drogowych 

  
 

oświadczamy,  że  spełniamy  warunki  udziału  w wyżej  wymienionym 

postępowaniu , o których mowa  w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień 

publicznych 
 

  
 

 

 

                                                                                             Podpisano  :                                                                                                                                                                                          

 

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

                                                                                                                                            (podpisy osób uprawnionych / pełnomocnika-lidera)     

 

                                                                             ..............................  , dnia .................... 
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załącznik nr 4 

- wzór - 

UMOWA  NR  ...  /D/12 

 

zawarta w dniu ............................. w Opolu 

 

pomiędzy Powiatem Opolskim -  Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu, 

ul. Strzelców Bytomskich 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : 

……………………………………………………, 

a firmą ...................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: .............................................................. 

 

Wyboru Wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami  

Prawa zamówień publicznych. 

§ 1 

 

Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa masę mineralno-asfaltową (na 

gorąco, grysowo-żwirową do warstwy ścieralnej dla ruchu KR-2 ) - z przeznaczeniem na 

remonty dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego w ................... - w ilości ogólnej  

........ ton, na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ), która stanowi integralną część umowy. 

§ 2 

 

1. Odbiór masy następować będzie z  Wytwórni Mas Bitumicznych w ........................., 

sukcesywnie partiami w terminie: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2012 roku. 

W przypadku awarii w/w wytwórni Wykonawca zapewni Zamawiającemu odbiór masy z 

innej wytwórni na warunkach co najmniej równych lub korzystniejszych niż określone 

      w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i w niniejszej umowie. 

2.   Odbiory będą dokonywane w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.00 

3.   Każdorazowo o terminie odbioru Zamawiający zawiadomi telefonicznie Sprzedawcę  

      z jednodniowym  wyprzedzeniem. 

4. Zamawiający będzie odbierał masę własnym transportem. 

5. Każdorazowy odbiór masy będzie potwierdzony podpisem kierowcy na dowodzie dostawy. 

6. Reklamacje Kupującego odnośnie jakości masy będą niezwłocznie pisemnie zgłaszane 

Wykonawcy. W przypadkach spornych sprawę rozstrzygać będzie niezależne 

laboratorium. Koszty z tym związane poniesie w przypadku uzasadnionej reklamacji 

Wykonawca, w przeciwnym wypadku Zamawiający. 

7. Na każde życzenie Zamawiającego będą udostępniane atesty, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań odbieranej partii masy. 

§ 3 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy  cenę umowną w kwocie:     

                                            

                                                 .......................... zł (netto)  

             podatek VAT … %     …….…………. zł, 

                                                 .......................... zł (brutto), 

             słownie (brutto):        ................................................................................................... zł, 

 

             przy cenie jednostkowej .................... zł /T  + ....% VAT. 
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2. Zapłata następować będzie przelewem za każdą partię odebranej masy z konta 

Zamawiającego nr 67 1020 3668 0000 5302 0015 7115 na konto Wykonawcy nr 

….................................................., w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

 

§ 4 

 

1.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego  z przyczyn, za   

    które ponosi odpowiedzialność Wykonawca , jest on zobowiązany zapłacić   

    Zamawiającemu tytułem  kary umownej  10% ceny umownej brutto określonej w § 3   

    ust.1. 

 

2. W przypadku nie wywiązania się z warunków określonych w § 2 pkt. 1 niniejszej   

    umowy i odbiór masy staje się niemożliwy w dwóch kolejnych następujących po sobie,   

    a uzgodnionych telefonicznie terminach, Zamawiający może rozwiązać umowę z   

    przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną  w wysokości 10%   

    ceny umownej brutto określonej w § 3 ust 1 w przypadku odstąpienia od umowy z   

    przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, za wyjątkiem przypadku opisanego w art.   

    145 Pzp. 

§ 5 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane 

wyłącznie w formie pisemnej   podpisanej  przez obie strony – pod rygorem nieważności . 

 

2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku  : 

a) zmiany  przepisów prawa  istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 

b) zmiany stawki podatku VAT. 

 

§ 6 

 

W sprawach nie unormowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 

 

§ 7 

 

Wszelkie ewentualne spory wynikające na tle stosowania postanowień niniejszej 

umowy, strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia sąd -  

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 8 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

 

……………………         …………………… 


