Nr sprawy: PZD.26.69.2018
ZAMAWIAJĄCY (ODBIORCA):
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH
25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44
telefon: (041) 200-17-48, tel./fax: (041) 344-51-45
www.pzdkielce.pl, e-mail: zamowienia.publiczne@pzdkielce.pl
REGON 291087120
NABYWCA: POWIAT KIELECKI, NIP - 959-164-57-90

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania:
„Wykonanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej (materiał
zamawiającego) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie
powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 na Obwodach Drogowych
w Celinach, Łagowie i Stachurze, w przewidywanej ilości 7300 Mg”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów Ustawy
z dn. 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z dn. 24 sierpnia 2017 r., poz.
1579 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”,

Kielce dnia 15.10.2018 r.

-2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
Rozdział I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW wraz z załącznikami:
-

Załącznik nr 1, 1.1, 1.2 - Formularze oferty (w zależności od wybranego zadania);
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 – Potencjał techniczny;
Załącznik nr 4 - Wzór umowy.

Rozdział II: WARUNKI KONTRAKTU

Rozdział I:
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
wraz z załącznikami

-1-

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiot i zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu i załadunku na piaskarki
mieszanki piaskowo-solnej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na
terenie powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 na Obwodach Drogowych
w Celinach, Łagowie i Stachurze, w przewidywanej ilości 7300 Mg.
W zakres w/w usługi wchodzi:
1/ dwukrotne wymieszanie piasku z solą drogową (materiał zamawiającego),
2/ hałdowanie mieszanki na placu Obwodu Drogowego,
3/ załadunek mieszanki ładowarką należącą do wykonawcy na piaskarki będące własnością
zamawiającego.
1.2. Szczegółowy zakres oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określają
„Warunki Kontraktu” – rozdział II.
1.3 Kod CPV: 43.26.11.00-1 – ładowarki mechaniczne.
1.4 Rodzaj zamówienia: usługi.
2. OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, GDY ZAMAWIAJĄCY
DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamówienie obejmuje 3 niezależne zadania (części, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania) w podziale na poszczególne Obwody Drogowe:
Zadanie Nr 1/ODC/2018 – wykonanie i załadunek na piaskarki 3550 Mg mieszanki
piaskowo-solnej na Obwodzie Drogowym w Celinach (koło
Chmielnika).
Zadanie Nr 2/ODŁ/2018 – wykonanie i załadunek na piaskarki 1500 Mg mieszanki
piaskowo-solnej na Obwodzie Drogowym w Łagowie.
Zadanie Nr 3/ODS/2018 – wykonanie i załadunek na piaskarki 2250 Mg mieszanki
piaskowo-solnej na Obwodzie Drogowym w Stachurze.
3. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy wykonać w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

-24. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1/ nie podlegają wykluczeniu,
2/ spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- zdolności technicznej lub zawodowej.
2/1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje niezbędnymi do wykonania
urządzeniami, w okresie przewidzianym na realizację zamówienia.
Wykonawca musi posiadać lub mieć zapewniony dostęp do w pełni sprawnych jednostek
sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia (odpowiednio do danego zadania –
ładowarki lub koparki).
Wykonawca składający ofertę na więcej niż 1 zadanie wykaże odpowiednio taką ilość
sprzętu, który gwarantuje ich wykonanie.
5. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
PRZEZ
WYKONAWCÓW ORAZ BRAKU PODSTAW DO ICH WYKLUCZENIA
5.1 Oświadczenie - na załączniku nr 2.
/Wymagana forma dokumentu-oryginał/.

5.2 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
/Wymagana forma dokumentu-oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę/.

5.3 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
robót w celu wykonania zamówienia. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku
o którym mowa w pkt 4 - na załączniku nr 3.
(Wymagana forma dokumentów:
wykaz narzędzi i urządzeń – oryginał na załączonym formularzu).

5.4 Zamawiający wezwie wykonawcę który złożył ofertę z najkorzystniejszą ceną, a który
w określonym terminie nie złożył wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub
dokumentów albo złożył wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty
zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5.5 Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który w określonym terminie nie uzupełnił
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów.
5.6 Zamawiający po odrzuceniu oferty z najkorzystniejszą ceną (zgodnie z pkt 5.5) jeśli
będzie to konieczne, może wezwać pozostałych wykonawców do uzupełnienia oświadczeń
lub dokumentów w celu podpisania umowy na przedmiotowe zamówienie.

-36. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
6.1 Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań (części) wyszczególnionych
w pkt 2.
Na każde zadanie wykonawca składa oddzielną ofertę.
6.2 Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta”- w zależności od zadania na załączniku
nr 1, 1.1 lub 1.2 oraz niżej wymienione dokumenty:
6.2.1 Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 5.
6.3 Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
6.4 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy.
6.5 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory
w formie załączników, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści
oraz opisu kolumn i wierszy.
6.6 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i złożona w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
6.7 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.8 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być
oznaczone nazwą firmy i adresem wykonawcy oraz zaadresowane na zamawiającego
i oznaczone hasłem:
Oferta na: „Wykonanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej (materiał
zamawiającego) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie
powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 na Obwodach Drogowych
w Celinach, Łagowie i Stachurze, w przewidywanej ilości 7300 Mg”.
Zadanie nr …………... . Nr sprawy: PZD.26.69.2018.
7. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA, TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA
OFERT
7.1 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach,
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce – pokój nr 257, w terminie do dnia 25.10.2018 roku, do
godziny 11.00.
7.2 Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 25.10.2018 roku, o godz. 11.15 w siedzibie
Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce w obecności
2 pracowników na sali konferencyjnej - pokój nr 229.
7.3 Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie do składania ofert zostanie zwrócona
wykonawcy.
7.4 Otwarcie ofert jest jawne.

-48. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY ORAZ POPRAWIANIA OMYŁEK
RACHUNKOWYCH
8.1 Wynagrodzenie należy wyliczyć jako iloczyn ilości wykonania i załadunku mieszanki
(Mg) oraz ceny jednostkowej z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT oraz podać
w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8.2 Cenę ofertową stanowić będzie całkowita wartość brutto wykonania i załadunku
mieszanki na danym zadaniu, którą należy wpisać na druku „OFERTA”. W ofercie należy
podać również cenę jednostkową wykonania i załadunku na piaskarki 1 Mg mieszanki.
8.3 Cena ofertowa powinna zawierać już w sobie ewentualne upusty oferowane przez
wykonawcę.
8.4 Cena nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji (wykonania) zamówienia za
wyjątkiem zmiany podatku VAT. W takim przypadku ceny zostaną dostosowane aneksem do
umowy.
8.5 W trakcie otwarcia ofert, zamawiający ogłosi nazwy wykonawców, ich adresy oraz
informacje dotyczące ceny.
8.5 Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek.
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
9. KRYTERIA WYBORU OFERTY
9.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie
wyłącznie kryterium ceny. W związku z czym z pośród złożonych ofert zostanie
wybrany Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę, spełnia warunek określony
w pkt 4 oraz złożył wszystkie wymagane dokumenty.
9.2 Zamawiający do porównania przyjmie ceny z uwzględnieniem podatku VAT, jaki będzie
musiał zapłacić z tytułu realizacji zamówienia.
9.3 Jeżeli nie będzie można 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 wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
9.4 Unieważnia się postępowanie w następujących przypadkach:
a) nie wpłynęła żadna oferta,
b) cena oferty najkorzystniejszej (najtańszej) przekracza kwotę jaką Zamawiający
przeznaczył na realizację zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć,
d) bez podania przyczyny.

-510. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ INFORMACJE
NA TEMAT SIWZ
10.1 Przekazywanie wszelkich pism, oświadczeń i dokumentów (zwanych dalej
„korespondencja”) pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie odbywało się w formie
pisemnej, telefaksem lub drogą elektroniczną w języku polskim.
10.2 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach,
25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44.
10.3 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę
drogą
elektroniczną
winny
być
kierowane
na
adres:
zamowienia.publiczne@pzdkielce.pl, a faksem na (41) 344-51-45.
Każda ze stron (na żądanie drugiej) potwierdza fakt otrzymania korespondencji przesłaną
odpowiednio telefaksem lub drogą elektroniczną. W przypadku braku potwierdzenia
otrzymania korespondencji przez Wykonawcę przesłanej przez Zamawiającego odpowiednio
faxem na numer podany przez Wykonawcę lub wysłane przez Zamawiającego drogą
elektroniczną na adres mailowy podany przez Wykonawcę, domniemywa się że została mu
ona doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.
10.4 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieści także na tej stronie.
Zamawiający, może dokonać zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
najpóźniej na 2 dni przed terminem otwarcia ofert.

11. POWIADOMIENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY
Wykonawcy, którzy złożą ofertę zostaną powiadomieni o wyniku postępowania.

12. ZAWARCIE UMOWY
12.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do podpisania umowy
zgodnej z załączonym wzorem, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego nie dłuższym
jednak niż 7 dni od przesłania wyników o wyborze oferty.
12.2 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do
unieważnienia postępowania, o których mowa w punkcie 9.4.

Załączniki nr 1
..........................................................
pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Do
Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
Nawiązując do ogłoszenia na wykonanie zadania p.n.:
„Wykonanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej (materiał
zamawiającego) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie
powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 na Obwodach Drogowych
w Celinach, Łagowie i Stachurze, w przewidywanej ilości 7300 Mg”
MY NIŻEJ PODPISANI
.......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(należy podać nazwę /firmę/ i adres Wykonawcy)
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia NA ZADANIE NR 1/ODC/2018.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania nie wnosząc żadnych zastrzeżeń.
3. OFERUJEMY wykonanie całości robót na tym zadaniu t.j. wykonania i załadunku na
piaskarki mieszanki piaskowo-solnej w ilości 3550 Mg na O. D. w Celinach zgodnie
z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:
-

................................................................ złotych netto
(słownie:................................................................................................................................)

-

............................................................... złotych brutto
(słownie:.................................................................................................................................)

-

w tym podatek VAT w wysokości 23 %, to jest w kwocie: ....................................... zł.
(słownie:..............................................................................................................................)
Cena za wykonanie i załadunek na piaskarki 1 Mg mieszanki wynosi:
....................... zł. netto (słownie: .........................................................................................)

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 12 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami umowy
(wzorem umowy) i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
nr telefonu .......................................................... nr telefaxu .....................................................
e-mail do kontaktu: …………………………………………………………………………….
7. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

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

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

Załączniki nr 1.1
..........................................................
pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Do
Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
Nawiązując do ogłoszenia na wykonanie zadania p.n.:
„Wykonanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej (materiał
zamawiającego) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie
powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 na Obwodach Drogowych
w Celinach, Łagowie i Stachurze, w przewidywanej ilości 7300 Mg”
MY NIŻEJ PODPISANI
.......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(należy podać nazwę /firmę/ i adres Wykonawcy)
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia NA ZADANIE NR 2/ODŁ/2018.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania nie wnosząc żadnych zastrzeżeń.
3. OFERUJEMY wykonanie całości robót na tym zadaniu t.j. wykonania i załadunku na
piaskarki mieszanki piaskowo-solnej w ilości 1500 Mg na O. D. w Łagowie zgodnie
z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:
-

................................................................ złotych netto
(słownie:................................................................................................................................)

-

............................................................... złotych brutto
(słownie:.................................................................................................................................)

-

w tym podatek VAT w wysokości 23 %, to jest w kwocie: ....................................... zł.
(słownie:..............................................................................................................................)
Cena za wykonanie i załadunek na piaskarki 1 Mg mieszanki wynosi:
....................... zł. netto (słownie: .........................................................................................)

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 12 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami umowy
(wzorem umowy) i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
nr telefonu .......................................................... nr telefaxu .....................................................
e-mail do kontaktu: …………………………………………………………………………….
7. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

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

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

Załączniki nr 1.2
..........................................................
pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Do
Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
Nawiązując do ogłoszenia na wykonanie zadania p.n.:
„Wykonanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej (materiał
zamawiającego) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie
powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 na Obwodach Drogowych
w Celinach, Łagowie i Stachurze, w przewidywanej ilości 7300 Mg”
MY NIŻEJ PODPISANI
.......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(należy podać nazwę /firmę/ i adres Wykonawcy)
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia NA ZADANIE NR 3/ODS/2018.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania nie wnosząc żadnych zastrzeżeń.
3. OFERUJEMY wykonanie całości robót na tym zadaniu t.j. wykonania i załadunku na
piaskarki mieszanki piaskowo-solnej w ilości 2250 Mg na O. D. w Stachurze zgodnie
z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:
-

................................................................ złotych netto
(słownie:................................................................................................................................)

-

............................................................... złotych brutto
(słownie:.................................................................................................................................)

-

w tym podatek VAT w wysokości 23 %, to jest w kwocie: ....................................... zł.
(słownie:..............................................................................................................................)
Cena za wykonanie i załadunek na piaskarki 1 Mg mieszanki wynosi:
....................... zł. netto (słownie: .........................................................................................)

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 12 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami umowy
(wzorem umowy) i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
nr telefonu .......................................................... nr telefaxu .....................................................
e-mail do kontaktu: …………………………………………………………………………….
7. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

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

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

Załącznik nr 2
.............................................................
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącym zadania p.n.
„Wykonanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej (materiał
zamawiającego) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie
powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 na Obwodach Drogowych
w Celinach, Łagowie i Stachurze, w przewidywanej ilości 7300 Mg”
Zadanie Nr ................................................................................................................................
(podać nr wybranego zadania)

oświadczam/my, że:
1) nie podlegam/my wykluczeniu;
2) spełniam/my warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności technicznej lub zawodowej
oraz nie orzeczono wobec mnie/nas zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

.......................... dnia .....................2018 r.

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

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 3
.............................................................
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

POTENCJAŁ TECHNICZNY
Składając ofertę w przetargu na zadanie:
„Wykonanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej (materiał
zamawiającego) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie
powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2018/2019 na Obwodach Drogowych
w Celinach, Łagowie i Stachurze, w przewidywanej ilości 7300 Mg”
Zadanie Nr ............................................................................................................................
(podać nr wybranego zadania)

oświadczamy, że:
dysponujemy n/w narzędziami i urządzeniami technicznymi wymienionymi w pkt 4 instrukcji
dla wykonawców;
L.p.
Wyszczególnienie (nazwa, model, parametry, rok produkcji itp.)
Ilość
jednostek
1
2
3

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

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

Załącznik nr 4

UMOWA NR …………………
Zawarta w dniu .............2018 r. w Kielcach pomiędzy:
Nabywcą:
Powiat Kielecki ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
NIP: 959-164-57-90;
Odbiorcą:
Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowany przez:
Paweł Gratka – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach,
a firmą: ..................................................................
..................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
......................................................................
Umowa została zawarta bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych –
art. 4 pkt 8”.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i załadunku na piaskarki
mieszanki piaskowo-solnej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na
terenie powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2018/2019, w przewidywanej ilości ....... Mg
na Obwodzie Drogowym w ........................... .
2. Wymagania dotyczące realizacji zadania określonego w ust.1 zawarte są w „Warunkach
Kontraktu” stanowiących załącznik do umowy.
§2
Zamówienie należy wykonać sukcesywnie w terminie: do 12 miesięcy od dnia podpisania
umowy.
§3
1. Przewidywana wysokość wynagrodzenia umownego wynosi :
- ............................ zł. netto
(słownie: ........................................................................... zł.),
- ............................ zł. brutto
(słownie: ........................................................................... zł.),
- w tym podatek VAT w wysokości ......., to jest: ....................................... zł.
(słownie:.............................................................................zł.),
Wynagrodzenie to nie będzie podlegało waloryzacji do końca trwania umowy.
2. Cena za wykonanie i załadunek1 Mg mieszanki wynosi .................. zł. netto.
3. W przypadku zmiany podatku VAT, ceny brutto zostaną dostosowane aneksem do umowy.

-24. Ostateczna należność Wykonawcy wynikać będzie z iloczynu faktycznej ilości wykonanej,
składowanej i załadowanej mieszanki oraz ceny jednostkowej określonej przez
wykonawcę w ofercie.
W przypadku różnicy pomiędzy przewidywaną wartością wynagrodzenia umownego
(wynika z przewidywanej ilości wykonania mieszanki), a ostateczną (wynika
z rzeczywistej i potwierdzonej przez Zamawiającego ilości wykonanej i załadowanej
mieszanki na piaskarki), Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszczeń
w stosunku do Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy mieszanka piaskowo-solna zostanie wykonana lecz nie załadowana na
piaskarki w trakcie trwania umowy, zamawiający zapłaci wykonawcy za jej
przygotowanie 50% ceny jednostkowej.
§4
Należność Wykonawcy może być zwiększona o zapłatę za tzw. godziny biernej t.j. za czas
oczekiwania między załadunkami piaskarek wynoszący powyżej 1 godz.
Stawkę godziny biernej netto ustala się na 12,00 zł/godz.
§5
Należność dla wykonawcy realizowana będzie sukcesywnie w oparciu o fakturę wystawioną
za zrealizowaną ilość zamówienia w okresie rozliczeniowym na dzień 30 (31) każdego
miesiąca.
Do faktury powinny być dołączone karty pracy sprzętu z potwierdzoną każdego dnia
(zmiany) przez dysponenta ilością załadunku mieszanki oraz potwierdzoną ilością godzin
biernych.
§6
Termin zapłaty faktur ustala się do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez
Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych i potwierdzonych przez osobę odpowiedzialną
z ramienia Zamawiającego.
Zapłata będzie następowała przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
§7
1. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji odpowiedzialnego za wykonanie zadania:
.....................................................................................................................................................
2. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego do pełnienia funkcji dysponenta
i odbierającego jest:
........................ - ........................................ .
§8
Strony ustanawiają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązań umownych
w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
1.Wykonawca płaci zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienia w podstawieniu sprzętu w wysokości 40,00 zł za pierwszą godzinę
opóźnienia, a za drugą i następne po 60,00 zł za każdą jednostkę,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego.

-32. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego.
§9
Jeżeli w trakcie kontroli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie
z „Warunkami Kontraktu” to może:
a) nie potwierdzić usługi od początku dyspozycji
b) będzie naliczał kary tak jak za niepodstawienie sprzętu
c) zrezygnować natychmiast z usług Wykonawcy (natychmiastowe rozwiązanie umowy
z winy Wykonawcy).
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest
właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony.
§ 12
Integralną częścią umowy są:
a) Oferta Wykonawcy,
b) „Warunki Kontraktu”.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Rozdział II:
WARUNKI KONTRAKTU

WARUNKI KONTRAKTU
1. Przedmiotem niniejszych warunków są roboty sprzętowe niezbędne w akcji czynnej przy
zimowym utrzymaniu dróg powiatowych polegające na wykonaniu mieszanki piaskowosolnej w stosunku 10% soli drogowej i 90% piasku, z materiałów należących do
zamawiającego oraz ich załadunek na piaskarki.
W zakres usługi wchodzi:
- dwukrotne wymieszanie piasku z solą drogową,
- hałdowanie mieszanki na placu danego Obwodu Drogowego,
- załadunek mieszanki ładowarką należącą do wykonawcy na piaskarki będące własnością
zamawiającego.
2. Wykonawca realizował będzie wykonanie mieszanki w czasie i ilościach uzgodnionych
z upoważnionym pracownikiem w Obwodzie Drogowym.
3. Odbiór wykonanej usługi wg dyspozycji następuje przez przedstawiciela Zamawiającego
bezpośrednio po jej wykonaniu.
4. Wykonawca zobowiązany jest podstawić jednostkę sprzętową (do załadunku mieszanki)
sprawną do akcji czynnej niezwłocznie lecz nie później niż - 1 godz. po wezwaniu
Zamawiającego.
5. Wykonawca podstawiający sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły aż do
odwołania. Zamawiający zachowuje prawo odwołania prowadzenia akcji czynnej (przy
sprzyjających warunkach) na czas nieokreślony, nie powodujący roszczeń z tego tytułu do
wynagrodzenia dla Wykonawcy.
6. Jeżeli w trakcie kontroli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje usługi
niezgodnie z Warunkami Kontraktu to może zastosować sankcje wobec Wykonawcy:
a) nie potwierdzić usługi od początku dyspozycji
b) będzie naliczał kary tak jak za niepodstawienie sprzętu
c) zrezygnować natychmiast z usług Wykonawcy.
7. W przypadku poważnej awarii sprzętu, Wykonawca ma obowiązek wynajęcia go od
innego podmiotu do czasu wyremontowania. Z tego tytułu nie uzyska dodatkowego
wynagrodzenia.
8. Należność dla wykonawcy realizowana będzie sukcesywnie w oparciu o fakturę
wystawioną za zrealizowaną ilość zamówienia w okresie rozliczeniowym na dzień 30 (31)
każdego miesiąca.
Do faktury powinny być dołączone karty pracy sprzętu z potwierdzoną każdego dnia
(zmiany) przez dysponenta ilością załadunku mieszanki.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowej zapłaty wykonawcy za tzw. godziny
bierne t.j. za czas oczekiwania między załadunkami piaskarek wynoszący powyżej 1 godz.
Godziny bierne muszą być potwierdzone przez Kierownika Służby Interwencyjnej.
10. Termin zapłaty należności wynikającej z faktur ustala się do 30 dni licząc od daty
złożenia faktur Zamawiającemu przez Wykonawcę.
11. Rozliczenia za usługę dokonywane będą systemem bezgotówkowym, a zatem
Wykonawca musi posiadać własny rachunek rozliczeniowy w banku.
12. W przypadku, gdy mieszanka piaskowo-solna zostanie wykonana lecz nie załadowana na
piaskarki w trakcie trwania umowy, zamawiający zapłaci wykonawcy za jej
przygotowanie 50% ceny jednostkowej.

