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ZNAK SPRAWY: ZP 1/01/13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 120 000 euro:

„Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej –
warstwy ścieralnej-kategoria ruchu 1-2 (beton asfaltowy KR 1-2 ) wytworzony
wg PN – EN 13108-1”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

I.

Zamawiający

Zakład Usług Komunalnych
43-190 Mikołów
ul. Kolejowa 2
tel. (32) 226 25 51; fax.(32) 324 26 47
NIP: 635-000 -10-61
REGON: 271097498
adres URL: http://www.zuk.mikolow.com.pl
e-mail: zuk@zuk.mikolow.com.pl
II.
Informacje o trybie i stosowaniu przepisów
1. Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art.39 Prawa zamówień publicznych.
2. Rodzaj zamówienia: dostawa
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi, wraz z załącznikami od nr 1 do 5 kompletny dokument, który
obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego prowadzenia przedmiotowego postępowania.
III.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia – CPV 44113700-2
– Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
2. Określenie przedmiotu zamówienia :
Sukcesywna dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwy ścieralnej-kategoria ruchu 1-2 (beton asfaltowy
KR 1-2 ) wytworzony wg PN – EN 13108-1” w ilości ok. 700 ton
Faktyczna ilość zamówionego materiału uzależniona będzie od ilości i wielkości zleceń na roboty, pozyskanych
przez Zamawiającego w okresie trwania umowy i może znacznie różnić się od orientacyjnej ilości podanej
w niniejszej specyfikacji.
Wymagania:
a) Odbiór środkami Zamawiającego na relacji do 25 km w jedną stronę od siedziby Zamawiającego, ze względu na
warunki technologiczne, transport i przechowywanie masy na gorąco, do momentu jej wbudowania.
b) Odbiór wytworzonej masy w godzinach 700 do 1800.
c) Standardowe dzienne zapotrzebowanie ok. 5 ton.
d) Wykonawca udzieli gwarancji minimum 1 rok od daty produkcji mieszanki mineralno -asfaltowej.
e) Kupowany produkt powinien posiadać dokument potwierdzający dopuszczeni e do stosowania
w budownictwie – CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI.
f) Dla każdej partii odbieranego towaru powinien być dostarczony dokument WZ lub kwit wagowy.
g) Faktura za sprzedany materiał wyst awiana będzie w okresach tygodniowych po zakończeniu tygodnia pracy.
W przypadku, kiedy koniec miesiąca przypada na dzień inny niż piątek, fakturę należy wystawić na dzień
kończący miesiąc, a pozostałe dni tygodnia ująć w kolejnej fakturze.
IV. Termin wykonania zamówienia – sukcesywnie do 31.12.2013roku.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej oraz wariantowej
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
VII.
Informacja
o
wykonawcach
wspólnie
ubiegających
się
o
zamówienie
oraz
o podwykonawcach
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja
i spółki cywilne) – wykonawcy zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – ustanawiają pełnomocnika
do
reprezentowania
ich
w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
albo
reprezent owania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
Jeżeli spółka cywilna reprezentowana jest przez wszystkich wspólników lub zakres reprezentacji wynika z umowy spółki,
wystarczającym jest dołączenie do oferty kopii umowy spółki.
2. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) zakresu zamówienia, którego
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
3. Ewentualna zmiana podwykonawcy – w trakcie realizacji zamówie nia może nastąpić tylko za zgodą zamawiającego.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania – Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania
oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz);
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b) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu
sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz) ;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie
konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający
uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz);
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu
sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz);
2. Zamawiający oceni spełnienie pr zez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w oparciu o wymagane
w części IX SIWZ oświadczenia i dokumenty oraz zawarte w nich informacje (zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi
w niniejszej SIWZ), wg formuły „spełnia/ nie spełnia”.
3. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku będzie skutkowało
wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówien ia Zamawiający oceni spełnienie łącznie
przez Wykonawców warunków dotyczących potencjału technicznego i kadrowego, wiedzy i doświadczenia oraz sytuacji
ekonomicznej i finansowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznyc h.
IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia
i dokumenty (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty
składa każdy z podmiotów):
1)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ

2)

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, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w przypadku osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy - załącznik nr 3

2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 2 do SIWZ

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1)
Dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania w budownictwie – CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ
KONTROLI PRODUKCJI.

4. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi
stosunków, 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.
5. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
- wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1.
Wszelkie
oświadczenia,
wnioski,
zawiadomienia
oraz
informacje
zamawiający
i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z dodatkową informacją: Dział Zamówień Publicznych
i opatrzoną numerem sprawy: ZP 1/01/13
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2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W stosunku do oświadczeń lub dokumentów uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych jedyną dopuszczalną formą ich składania jest for ma pisemna.
4.
Zamawiający
upoważnia
do
bezpośredniego
kontaktowania
się
z
wykonawcami
i udzielania wyjaśnień pod kątem:

przedmiotu zamówienia – Przemysław Wróbel

procedury przetargowej – Iwona Pędziwiatr
5. Informacje i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ można uzyskać w trybie określonym w art. 38 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
XI. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wpłaty wadium
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Wielkość i układ załączonych do SIWZ wzorcowych formularzy (załączników) może zostać przez wykonawcę
zmieniona, jednak ich treść musi zostać zachowana.
2. Sposób przygotowania oferty:
a) oferta musi być przygotowana pisemnie w języku polskim;
b)
zaleca
się
aby
wszystkie
kartki
oferty
wraz
z
dodatkami
były
ponumerowane
i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki;
c)
poprawka
w
ofercie
musi
być
podpisana
lub
pa rafowana
przez
osobę/y
upoważnioną/e
do podpisywania oferty (w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględniane); błędny zapis musi zostać poprawiony
poprzez przekreślenie pozwalające na zapoznanie się z pierwotną treścią; zamawiający nie wyraża zgody na popr awianie
kwoty występującej w ofercie;
d) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
e) oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonej i nienaruszonej kopercie oznaczonej
w następujący sposób:

............................................
(nazwa wykonawcy)
............................................
(adres i tel. wykonawcy)
Oferta na:
„Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej ZP 1/01/13”
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert,tj. 25.01.2013r. do godz.12.00

3. Oferta musi zawierać co najmniej:
1) Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Oświadczenia i dokumenty potwierdzają ce spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia
oraz dokumenty wymienione w części IX SIWZ.
4. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.
5.
Wszelkie
dołączone
dokumenty
wraz
z
wymaganymi
dodatkami
muszą
być
wypełnione,
a następnie podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy uznaje się:
a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw
państwowych,
b) osoby wykazane w ewidencji działalności gosp odarczej,
c)
osoby
legitymujące
się
odpowiednim
pełnomocnictwem
udzielonym
przez
osoby,
o których mowa w pkt. 5a i b. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo musi być dołączone do
oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierd zonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez mocodawcę.
6. W przypadku gdy wykonawca jako dodatek do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy.

XIV. Oferty zamienne, wycofanie ofert, oferty złożone po terminie
1. Wykonawca może przed terminem do składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany. Zmiany do złożonych ofert
muszą zostać złożone w opakowaniu, jak o tym stanowi SIWZ w części XIII pkt. 2 lit. e, dodatkowo oznaczonym słowem
„ZMIANA”.
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2. Wykonawca może przed terminem do składania ofert wycofać złożoną ofertę, składając odpowiednie oświadczenie w
opakowaniu, jak to stanowi SIWZ w części XIII pkt. 2 lit. e, dodatkowo oznaczonym napisem „WYCOFANIE”.
3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, bez względu na przyczyny opóźnienia
(art. 84 ust. 2 zd. 1 ustawy).
XV. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie (ul. Kolejowa 2) do dnia 25.01.2013r. do godziny
11.00.
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (Zakład Przeróbki Odpadów, ul. Dzieńdziela 44) dnia 25.01.2013r. o
godzinie 12.00.
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1.
2.
3.

4.
5.

Oferta musi być skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji pr zedmiotu zamówienia za cały zakres i
cały czas realizacji zamówienia.
Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówi enia, w szczególności: wszystkie koszty
Wykonawcy realizacji zamówieni , zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy.
Ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich. Niedopuszczalne jest podawanie cen ofert
w innych walutach lub w innych walutach z zastrzeżeniem przeliczenia na złote według jakiegokolwiek wskaźnika
(kursu).
Cena powinna być podana do dwóch miejsc po przecinku( np. 0, 00 zł)
Oferta winna być obliczona w następujący sposób :
cena za 1 tonę netto : ..............................................zł
podatek VAT...........% w kwocie : .................................zł
cena za 1 tonę brutto: ...............................................zł
za cenę całkowitą : 700 ton x ...................cena za 1 tonę /brutto/ = ...................... wartość brutto
/ słownie: ……………………………………………………………………………….../

XVII. Opis kryteriów i ich znaczenie oraz sposób dokonywania oceny spełniania kryteriów przez wykonawców
1.
Przy
wyborze
oferty
zamawiający
będzie
się
kierował
następującymi
kry teriami
i ich wagą:
Kryterium
cena jednostkowa brutto

Waga
100%

2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej
zasady:
CN
----- x 100 pkt = ............. punktów
CO
Wyjaśnienia :

CN - cena jednostkowa brutto oferty najtańszej
CO - cena jednostkowa brutto oferty badanej
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu otrzyma najwyższą ilość
punktów.
XIII. Ogłoszenie wyników postępowania
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i
adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo im iona i nazwiska,
siedziby
albo
miejsca
zamieszkania
i
adresy
wykonawców,
którzy
złożyli
oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego
może być zawarta
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o których mowa w pkt 1a, na
stronie internetowej Zamawiającego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu miasta Mikołowa oraz na tablicy
informacyjnej w siedzibie Zam awiającego i Urzędu miasta Mikołowa.
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XIV.
Informacje
o
formalnościach,
jakie
powinny
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

zostać

dopełnione

po

wyborze

oferty

1. Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć następujące dokumenty:
a) Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki,
jeżeli nie została dołączona do oferty.
b) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają Zamawiającemu umowę regulującą
współpracę tych Wykonawców.
XIX. Termin i miejsce zawarcia umowy
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie wskazanym w art. 94
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy.
3. Umowa zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego , dopuszcza się również wysłanie umowy listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru.
XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
1.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa ,pod warunkiem, że będzie dotyczyć zakresu
mającego wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) wynikną niejasności lub rozbieżności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie
umożliwiać usu nięcie rozbi eżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez strony,
c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) - wynagrodzenie
ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez z miany wynagrodzenia netto,
2.
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji wg załącznika nr 5, w jej treści, podano wszelkie istotne
dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.
XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznej przysługują
wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał inte res w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. 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.
3. Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 2 cyt. ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a)
opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
c)
odrzucenia oferty odwołującego.

Zatwierdzono dnia ..............2013r.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
w Mikołowie
mgr inż. Roman Naleśnik

Dodatki:
1) Oferta – załącznik nr 1
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3
4) Wykaz wytwórni mas bitumicznych – załącznik nr 4
5) Projekt umowy – załącznik nr 5

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty
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(pieczęć Wykonawcy)

Zakład Usług Komunalnych
ul. Kolejowa 2
43 – 190 Mikołów

OFERTA
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej –
ZP/01/01/2013” oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych
określonymi w niej zasadami postępowania.
2. Zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego oraz na
warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Do powyższego nie wnosimy żadnych uwag i zastrzeżeń.
4. Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę :
cena za 1 tonę netto : ..............................................zł
podatek VAT...........% w kwocie : .................................zł
cena za 1 tonę brutto: ...............................................zł
za cenę całkowitą : 700 ton x ...................cena za 1 tonę /brutto/ = ................................. wartość brutto
/ słownie: …………..........................…………………………………………………………………….../
5. Termin wykonywania zamówienia : sukcesywnie do 31.12.2013 r.
6. Informujemy, że zamierzamy / nie zamierzamy* p owierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zakres prac powierzonych podwykonawcy:
............................................................................................................................
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Ofertę niniejszą składamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są dokumenty wymagane w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

..............................................dn. ......................
...........................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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załącznik nr 2 do SIWZ

................................................................
(pieczęć Wykonawcy)

Zakład Usług Komunalnych
ul. Kolejowa 2
43 – 190 Mikołów

OŚWIADCZENIE
w trybie art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu na:
„Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej – ZP/01/01/13”

oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1.

posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lubczynności, 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

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.

własnoręcznym

podpisem,

świadom

…………..…………………………………..
podpis Wykonawcy
lub osoby posiadającej pełnomocnictwo

Miejscowość…………………………………, dnia ………………………

SIWZ – Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej

Strona 8

Załącznik nr 3 do SIWZ

................................................................
(pieczęć Wykonawcy)

Zakład Usług Komunalnych
ul. Kolejowa 2
43 – 190 Mikołów

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej – ZP/01/01/13”

oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
w szczególności, że nie zachodzą wobec mnie/nas przesłanki wykluczenia zawartew art. 24 ust.1 pkt.
2 ustawy Pzp.

art. 24 ust. 1 pkt. 2: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 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 przez likwidację majątku
upadłego.”

…………………………………..
podpis Wykonawcy lub osoby
posiadającej pełnomocnictwo

Miejscowość…………………………………, dnia ………………………………….

załącznik nr 4 do SIWZ
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................................................................
(pieczęć Wykonawcy)

Zakład Usług Komunalnych
ul. Kolejowa 2
43 – 190 Mikołów

WYKAZ WYTWÓRNI MAS BITUMICZNYCH
(spełniających warunki określone w SIWZ pkt. III.2a)

L.p.

Adres wytwórni mas bitumicznych

…………………………………..
podpis Wykonawcy lub osoby
posiadającej pełnomocnictwo

Miejscowość…………………………………, dnia ………………………………….
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załącznik nr 5 do SIWZ

PROJEKT UMOWY
w dniu ................... pomiędzy:
ZAKŁADEM USŁUG KOMUNALNYCH z siedzibą w Mikołowie ul. Kolejowa 2
NIP: 635-000-10-61, REGON: 271097498, reprezentowanym przez:
Pana mgr inż. Romana Naleśnik – Kierownika zakładu
zwanym dalej Kupującym, z jednej strony,
a firm ą ......................................................z siedzibą w ....................................................
wp isaną/ym do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .............................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr ........................................ o kapitale zakładowym ............................. zł., NIP........ .........., Regon................;
wpisaną/ym w dniu ............... do rejestru ewidencji działalności gospodarczej ... ................................ pod nr ......................
zwaną/ym dalej Sprzedającym reprezentowanym przez :
1. ...............................................................................................................
wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej –
warstwy ścieralnej-kategoria ruchu 1-2 (beton asfaltowy KR 1-2 ) wytworzony wg PN – EN 13108-1w ilości ok. 700
ton” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 Ustawy Pzp została zawarta umowa
następującej treści:
§1
1. Sprzedający
sprzedaje, zaś Kupujący kupuje w/w materiał szczegółowo opisany w SIWZ
i ofercie Sprzedawcy.
2. Kupujący zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia.
3. Sprzedający nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu nie zrealizowania przez Kupującego zakupu materiału
w ilości określonej w SIWZ tj. 700 ton (rozdz. II)
4. Kupujący odbierał będzie mieszankę z wytwórni mas bitumicznych wskazanej w ofercie tj. .................................. .
5. Kupujący będzie przesyłał zamówienia w dniu poprzedzającym jego realizację w formie pisemnej tj. pocztą
elektroniczną lub faksem do godz. 12:00. Informacja zwrotna od Sprzedającego dotycząca wskazania wytwórni, godziny
i innych warunków realizacji Sprzedający prześle Kupującemu w formie pisemnej (pocztą elektroniczną lub faxem) do
godz. 14:00.
6. W razie braku możliwości odbioru mieszanki ze wskazanej w umowie wy twórni, Sprzedawca może wskazać zastępczą
wytwórnię jednak musi zostać zachowana odległość od Kupującego tj. do 25 km.
§2
Sprzedający zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami,
zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
§3
Umowę zawiera się na czas określony, do dnia 31.12.2013r., lub do wyczerpania kwoty netto wskazanej w § 4 ust. 1.
§4
1.

Wartość umowy ustala się na kwotę:
....................................... zł netto /słownie: .................................................................................................................zł.

2.

Do
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

....................................... zł brutto /słownie: ................ .................................................................................... ...........zł.
Przez cały okres obowiązania umowy będzie obowiązywać cena jednostkowa netto ......................... zł
ceny jednostkowej netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów
w dacie powstania obowiązku podatkowego.
Wynagrodzenie rozliczane będzie przy zastosowaniu cen jednostkowych
Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy.
Sprzedający przedstawi fakturę za dostarczony materiał zgodnie z wystawionymi dowodami WZ lub kwitu wagowego.
Faktura będzie wystawiana w okresach tygodniowych po zakończeniu tygodnia pracy. W przypadku kiedy koniec
miesiąca przypada w dzień inny niż piątek, fakturę należy wystawić na dzień kończący miesiąc, a pozostałe dni
tygodnia ująć w kolejnej fakturze.
Płatność odbywać się będzie w formie bezgotówkowej na konto bankowe Sprzedającego podane na fakturach
w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury.
Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Kupującego.
W razie opóźnienia w zapłacie należności Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienia.

§5
1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy z ramienia Kupującego:
Pan Przemysław Wróbel – te. 503085782 adres e-mail: drogi@zuk.mikolow.com.pl
2. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy z ramienia Sprzedającego:
Pan ............................... tel. ............................. adres e -mail: ................................ .....
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§6
1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną:
Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Kupującego w wysokości
5 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną:
a) Za
odstąpienie
od
umowy
wskutek
okoliczności,
leżących
po
stronie
Kupującego
w wysokości 5 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
b) Za brak możliwości odbioru mieszanki z wskazanej w umowie wytwórni lub wytwórni zastępczej wskazanej
w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, w ustalonym terminie w wysokości 10% wartości faktury wystawionej
za tydzień poprzedzający zdarzenie.
3. Zapłata kary umownej określonej w § 6 ust. 2 następować będzie w formie kompensaty.
4. Kar umownych opisanych w ust 1 nie stosuje się w przypadkach r ozwiązania umowy opisanych w § 9 ust. 1 – 3.
5. Roszczenia o zapłatę kar umownych nie będą pozbawiać Kupującego prawa żądania zapłaty odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekr oczy wysokość zastrzeżonej kary
umownej.
§7
1. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że Kupujący przewidział możliwość dokonania takiej zamiany
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ora z określił warunki takiej zmiany
(art. 144 ust.1 Pzp).
3. Kupujący zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przewiduje możliwość zmiany
postanowień umowy w przypadkach, gdy:
a) nastąpi
zmiana
powszechnie
obowiązujących
przepisów
prawa
,pod
warunkiem,
że będzie dotyczyć zakresu mającego wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) wynikną niejasności lub rozbieżności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie
umożliwiać usunięcie rozbi eżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez strony
c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) - wynagrodzenie
ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.
§8
1. Kupujący dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców.
2. Ewentualna zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia może nastąpić tylko za zgodą Kupującego,
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Kupujący z tytułu zmiany podwykonawcy nie będzie ponosił jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Sprzedający
za skutki działania takiego podmiotu (podwykonawcy) odpowiada jak za własne działanie.
§9
Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku :
1. W razie wystąpienia istotnej zmi any okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedający
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji dostawy do dnia odstąpienia od umowy;
2. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, w przypadku likwidacji lub zmiany formy organizacyjnej Kupującego,
w jego miejsce w nini ejszej umowie wstąpi następca prawny kupującego lub jednostka organizacyjna, która przejmie
jego obowiązki i prawa wynikające z niniejszej umowy. W przypadku braku takich następców lub jednostek
organizacyjnych umowa niniejsza wygasa. Postanowienia ustępu 1 , zdanie drugie stosuje się odpowiednio;
3. Jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Sprzedającego.

1.
2.

§9
Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby
Kupującego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach
procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 10
Umowa niniejsza sporządzona została na .......... stronach w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Sprzedającego
a dwa dla Kupującego.
KUPUJĄCY:

SPRZEDAJĄCY :

Akceptuję projekt umowy:

……………………………….
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej
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