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ZAMÓWIENIAZAMÓWIENIA
                                     na wykonanie zadania pod nazwą :

„Dostawa betonowych elementów drogowych o wymiarach 38x25x12 cm 
z wibroprasy oraz innych elementów infrastruktury drogowej”.

        

      

Zatwierdzam :

Czerwionka-Leszczyny, dnia 16 kwietnia 2008 r.



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Podstawa prawna:  art.  36 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164  poz.1163 z późn. zm.).

Informacje ogólne :

1. Zamawiający:    Zarząd Dróg i Służby Komunalne
 

Adres Zamawiającego: 44-238 Czerwionka-Leszczyny,   ul. Polna 6
Adres do korespondencji : Zarząd Dróg i Służby Komunalne

                                           44-238 Czerwionka-Leszczyny,   ul. Polna 6

telefon: 032/ 42 77 543

faks do korespondencji w sprawie zamówienia :                        032/ 42 77 543 wew. 27

e-mail :                                                                             zdisk@o2.com.pl
adres strony internetowej :                          www.  czerwionka-leszczyny.com.pl  

Informacje na temat zamówienia publicznego – nazwa przetargu : 

“Dostawa betonowych elementów drogowych o wymiarach 38x25x12 cm z wibroprasy 

oraz innych elementów infrastruktury drogowej”

Miejsce realizacji zamówienia:        Czerwionka-Leszczyny

2. Tryb udzielenia  zamówienia:    przetarg nieograniczony

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  betonowych  elementów  drogowych  z  wibroprasy 
o wymiarach 38x25x12 cm wraz z odstępnikami oraz innych elementów infrastruktury drogowej 
na teren siedziby Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polnej 6 
lub bezpośrednio na tereny budów w Czerwionce-Leszczynach .  Dostawa obejmuje dostarczenie 
następujących elementów:

a) betonowe elementy drogowe z wibroprasy z odstępnikami z betonu klasy B-30, FI 50, 
gat I  zgodnie z PN-EN 1339-2005, tj :
- betonit fazowany z odstępnikami 25×38×12 cm  w ilości: 19.000 szt. (kostki całe)
- betonit fazowany z odstępnikami 25×19×12  cm w ilości: 3.600 szt. (połówki)
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b) krawężniki betonowe  o wym. 100x30(22)x15cm.  gat I zgodnie  z PN-EN 1340-2003  tj.:
     - krawężnik drogowy 30 x 15 cm w ilości : 800 mb
     - krawężnik drogowy najazdowy 22 x 15 cm w ilości : 100 mb 

c)  wpusty ściekowe uliczne  klasa  C 250  z  korpusem kołnierzowym zgodnie  z  PN-EN 
124/2000 tj.:       
-  wpusty żeliwne typu ciężkiego  w ilości : 3 szt.

d) rury betonowe ze stopką fi 500 długości 1 m zgodnie z BN-83/8971-06.02 tj.:
- rury betonowe ze stopką fi 500  z otworem na przykanalik  w ilości : 5 szt
- rury betonowe ze stopką fi 500   w ilości : 5 szt.

e) betonowe fundamentowe z betonu klasy B-30, FI 50, gat I  zgodnie z PN-EN 771-3:2005 
 tj :
- betonit fundamentowy 25×38×12 cm  w ilości: 250 szt. 

f) obrzeża betonowe  o wym. 100x30x8cm.  gat. I zgodnie  z PN-EN 1340-2003 tj.:
     - obrzeże betonowe 30 x 8 cm w ilości : 200 mb

g) płyty ażurowe „MEBA”  o wym. 60x40x10 cm.  gat. I zgodnie  z aprobatą techniczną 
BN-80/6775-03.01 tj.:
     - płyty ażurowe „MEBA”  w ilości : 150 mb

h)  płytki  chodnikowe o  wym.  35x35x5cm.  oraz  50x50x7cm  gat.  I  zgodnie   z  PN-EN 
1339:2005/AC:2007 tj.:
- płytki chodnikowe o wym. 35x35x5cm. - w ilości 150 sztuk
- płytki chodnikowe o wym. 50x50x7cm. - w ilości 150 sztuk

i) kostka brukowa betonowa - szara gr. 6 i 8 cm (35szt/1m2)  gat. I zgodnie  z PN-EN 
1338:2005/AC:2007 tj.:
- kostka brukowa betonowa – szara gr 8 cm - w ilości 200 m2
- kostka brukowa betonowa – szara gr 6 cm - w ilości 500 m2

j) wodościek terenowy – wypłaszczony - zgodnie z PN-EN 1338:2005/AC:2005                 
-  wodościek terenowy wypłaszczony  w ilości : 150 szt.

k) korytka ściekowe – rynny ściekowe R-50 - zgodnie z PN-G - 14001tj.:       
-  rynny ściekowe R50  w ilości : 100 szt.

l)  rury  betonowe  zbrojone  fi  800x1000  mm  –  przepusty  drogowe  -  zgodnie  z  PN-EN 
13369:2005tj.:       
-  przepusty drogowe fi 800 mm  w ilości : 10 szt.

ł) rury betonowe kielichowe fi 400x1000 mm – przepusty drogowe - zgodnie z BN-83/8971-
06.02 tj.:       
-  rury betonowe fi 400 mm  w ilości : 20 szt.



m)  pokrywy  żelbetowe  z  otworemi/bez  otworu  fi  1000  mm  -  zgodnie  z  PN-EN 
13969/2005”tj.:       
-  pokrywy żelbetowe z otworem  w ilości : 5 szt.
-  pokrywy żelbetowe bez otworu  w ilości : 5 szt.

n)  słupki  betonowe  ogrodzeniowe  170x13x13  oraz  280x13x13  -  zgodnie  z  PN-EN 
12839:2002 tj.:       
-  słupki ogrodzeniowe 170x13x13  w ilości : 10 szt.
-  słupki ogrodzeniowe 280x13x13  w ilości : 10 szt.

3.2  Betonowe elementy drogowe, które nie są paczkowane muszą być dostarczone na paletach. 
Wykonawca  jest zobowiązany do odbioru pustych palet we własnym zakresie, przy czym odbiór 
nastąpi  do  końca  III  kwartału  roku  2008,  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  w 
pisemnym powiadomieniu, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego pisma. 

3.3  Wykonawca   zobowiązany  jest  do  dostarczenia  przedmiotu  zamówienia  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,  normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

3.4 Materiały,  o których  mowa w pkt  3.1 niniejszej  SIWZ powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w Prawie 
Budowlanym i ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). 

3.5  Materiały,  o  których  mowa  w  pkt  3.1  niniejszej  SIWZ  powinny  odpowiadać  wskazanym 
normom  lub  posiadać  stosowne  aprobaty  techniczne.  Wykonawca  zobowiązany  jest  w  trakcie 
realizacji umowy  przekazywać na  dostarczone materiały  deklarację zgodności ze wskazanymi w 
pkt. 3.1 SIWZ normami lub inny dokument potwierdzający że dostarczone materiały  odpowiadają 
wskazanym  normom.  Dokumenty  te  w  trakcie  realizacji  umowy  należy  przekazywać  osobie 
wskazanej w umowie odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego (Odbiorcy) za odbiór materiałów.
Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania  równoważne  opisywanym  w  przedmiocie  zamówienia. 
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego dostawy spełniają  wymagania określone i opisane w przedmiocie zamówienia przez 
Zamawiającego.

3.6 Wszelkie koszty związane z realizacją zadania muszą być ujęte w cenie ofertowej. 

3.7 Na przedmiot dostawy należy udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji.

3.8  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

28813000-4 – Drogowe materiały konstrukcyjne.

28814200-3  - Produkty betonowe.

4.  Termin wykonania zamówienia.

Rozpoczęcie :  po podpisaniu umowy,  betonity drogowe nie później  niż do 19 maja 2008 r.  a 
pozostałe elementy sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego

Zakończenie : nieprzekraczalny termin zrealizowania dostawy – do 12 grudnia 2008 roku. 



5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków 
O  zamówienie  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  określone  w  art.  22
ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych tj:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności lub czynności,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia ww.  warunków nastąpi w oparciu o oświadczenia lub dokumenty złożone przez 
Wykonawców,  wymienione  w  p-kcie  6  specyfikacji,  zgodnie  z  formułą  spełnia  –  nie  spełnia 
z zastrzeżeniem art. 26 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

6.Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Do formularza   oferty  -  zał.  Nr  1 -  jako dokumenty  uzupełniające  należy  dołączyć   poniższe 
oświadczenia lub dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub 
zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  -  wystawione  nie  wcześniej   niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 
i spełnianiu  warunków  wynikających z  art. 22 ust. 1 ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004 r – 
Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami  (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. 
Nr 164 poz.1163 z. późn. zm) –  wg wzoru zał. Nr 3,

3)  aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  oraz  właściwego 
oddziału  ZUS  lub  KRUS  potwierdzające  odpowiednio,  że  Wykonawca  nie  zalega 
z  opłacaniem podatków, opłat  oraz składek na ubezpieczenie  zdrowotne i  społeczne lub 
zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie 
na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania   decyzji  właściwego 
organu  - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)   wykaz wykonanych ważniejszych   dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  a  jeżeli  okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem 
i  wartością  dostawom  stanowiących  przedmiot  zamówienia,  z  podaniem  ich  wartości, 
przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców  wraz  z  załączonymi  dokumentami 
potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane należycie – wg wzoru zał. Nr 4,
Zamawiający zastrzega sobie, że należy wykazać się wykonaniem w okresie jak wyżej 
minimum  trzema  zadaniami  o  charakterze  porównywalnym  z  przedmiotem 
zamówienia, każde o wartości nie mniejszej niż  60 % łącznej ceny ofertowej brutto. 



Za zadanie porównywalne z przedmiotem zamówienia rozumie się wykonanie dostawy 
betonowych elementów drogowych związanych z budową dróg, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej, itp.
Zamawiający  wykluczy  z  postępowania,  a  oferta  zostanie  uznana  za  odrzuconą,  tych 
Wykonawców, którzy nie wykażą się wymaganymi zadaniami. 
Wykaz w/w zadań musi być poparty referencjami lub innymi dokumentami, wystawionymi 
przez Zamawiającego (Odbiorcę dostaw), które muszą zawierać:

nazwę i  adres Zamawiającego (Odbiorcy dostaw), wartość dostaw, przedmiot  dostawy – 
informacja  o  rodzaju  dostarczanych  elementów  betonowych  oraz    potwierdzenie,    że  te   
dostawy zostały wykonane należycie.

W przypadku oferty składanej wspólnie (przez konsorcjum), do oferty powinny zostać załączone 
dokumenty wskazane w punkcie 6 ppkt 1,2,3 przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego 
z członków ( konsorcjum).
Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie Wykonawcy (konsorcjum).

Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej w pkt.6 ppkt. 1 i 3 niniejszej SIWZ, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokumenty, o których mowa powyżej w lit. a i c  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument,  o których mowa powyżej w lit. b 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli  w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania  nie  wydaje się  się  w/w dokumentów zastępuje  się  je  dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę.

7.  I  nformacja  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz   
przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do 
porozumiewania się  z wykonawcami.

Zamawiający  przewiduje  prowadzenie  korespondencji  zawierającej  oświadczenia,  wnioski, 
zawiadomienia oraz inne informacje w sprawie zamówienia publicznego w formie pisemnej oraz 
faksem.  W  przypadku  przekazania  faksem  każdorazowo  należy  dokonać  czynności  w  formie 
pisemnej. 
Korespondencję należy  kierować na adres: 
Zarząd Dróg i Służby Komunalne, 44-238 Czerwionka-Leszczyny ul. Polna 6.
telefon: 0 32 42 775 43, fax: 0 32 42 775 43 wew. 27,   e-mail:  zdisk@o2.pl  

mailto:zp@um.zory.pl


Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się  do Zamawiającego o wyjaśnienie  treści  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający udzieli odpowiedzi zainteresowanemu Wykonawcy niezwłocznie.
Analogiczna w treści odpowiedź, zgodnie z art.  38 ust.  2 ustawy prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 r.(tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) udzielona 
będzie Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację  bezpośrednio od Zamawiającego oraz będzie 
ona opublikowana na stronie  www.czerwionka-leszczyny.com.pl 

Osobami:  uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
- w zakresie procedury przetargowej :
Jolanta ZETLER –  tel. 032/ 43 11 440 wew. 365 - w godz. 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku

- w zakresie merytorycznej części zamówienia informacji udziela :
1. Kazimierz SKUTA – Kierownik Działu Infrstruktury Drogowej
telefon: 0 32 42 775 43 wew. 32 - w godz. od  9.00  do  15.00 od poniedziałku do piątku.

8. Wymagania dotyczące wadium 

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych). 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.
Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa i poręczenie złożone jako  wadium musi posiadać 
okres  ważności  nie  krótszy  niż  okres  związania  ofertą,  pod  rygorem wykluczenia  wykonawcy 
z postępowania.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy w Orzesko-
Knurowskim Banku Spółdzielczym o/Czerwionka-Leszczyny, Nr 13 8454 1095 2003 0041 5598 
0003.  Terminem  wniesienia  wadium  w  formie  pieniądza  jest  termin  wpływu  na  konto 
Zamawiającego. Wadium musi być na koncie Zamawiającego w terminie do  29.04.2008 r. godz. 
9.30.
4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej należy dołączyć do oferty.

Informacje dodatkowe: 
1)  wadium  będzie  zwrócone  w  terminie  i  na  warunkach  wskazanych  w  art.  46  ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku wadium wniesionego 
w  pieniądzu  zwrot  nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy  wskazany  na  piśmie  przez 
Wykonawcę,

2) zwrot wadium nastąpi, jeśli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
a)   upłynął termin związania ofertą,
b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego,
c)  Zamawiający  unieważnił  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  
a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
Zamawiający zwróci również niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 

   a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
   b) który został wykluczony z postępowania,
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   c) którego oferta została odrzucona.

3) Zamawiający zatrzymuje wadium,  jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
           a)   odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach  
                 określonych  w ofercie,

   b)  zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe
            z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą - 30 dni. 

10. Opis sposobu przygotowania ofert :

1.  Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej,  czytelnie, zgodnie z załączonym formularzem 
ofertowym  (załącznik  nr  1)  w  języku  polskim  i  podpisana  wraz  z  załącznikami  przez 
upoważnionego  przedstawiciela  Wykonawcy  (Wykonawców),  uprawnionego  do 
reprezentowania firmy na zewnątrz.

2.  Dołączone  do  oferty  dokumenty  muszą  być  aktualne,  mogą  być  przedstawione  w  formie 
oryginału  lub  czytelnej  kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

3.   Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

4.  Ofertę  należy  złożyć  w  jednym  egzemplarzu  w  nieprzejrzystej  kopercie  lub  opakowaniu, 
zaadresowaną  do  Zamawiającego  na  adres:  Zarząd  Dróg  i  Służby  Komunalne  w  Czerwionce-
Leszczynach, ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny z oznaczeniem: Przetarg nieograniczony 
na  wykonanie  zadania  p.n.:  „Dostawa  betonowych  elementów  drogowych  o  wymiarach 
38x25x12 cm z wibroprasy oraz innych elementów infrastruktury drogowej”.  Nie otwierać 
przed 29.04.2008 r. godz. 10.00 z podaniem adresu Wykonawcy (Wykonawców). 

5.  Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.  Jeżeli  Wykonawca  zastrzega  sobie  prawo  utajnienia  dokumentów  stanowiących  tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien  dokładnie 
określić w ofercie - sporządzić wykaz tych dokumentów i tak przygotować ofertę, by uniemożliwić 
wgląd do tych dokumentów pozostałym uczestnikom postępowania.

8. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze “Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia”,  a także zdobycia wszelkich informacji,  które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty i podpisania umowy.

9.  Do oferty należy dołączyć w formie załączników :
a) wykaz wszystkich oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 niniejszej SIWZ,



b)  w przypadku  gdy  Wykonawcy  wspólnie  będą  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia 
pełnomocnictwo  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) parafowany wzór umowy – wg. wzoru – zał. Nr 2,
d) dowód wniesienia wadium.

10.  Zamawiający  wykluczy  Wykonawcę  lub  odrzuci  oferty  nie  spełniające  wymagań  niniejszej 
specyfikacji lub postanowień ustawy - Prawo zamówień publicznych.

11.  Złożenie oferty jest  jednoznaczne z akceptacją w całości  warunków zawartych w niniejszej 
Specyfikacji, jako wyłącznej podstawy przetargu.

12. Niniejsza Specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie 
w celu sporządzenia oferty.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Zamawiającego  przy  ul.  Polnej  6,  44-238  Czerwionka-
Leszczyny (sekretariat) w terminie do dnia 29.04.2008 r. do godziny 9:30.

2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem 
dostarczenia  przez  pocztę  do  siedziby  Zamawiającego  (  adres  j.w.)  w  terminie  do  dnia 
29.04.2008 r. do godziny 9:30..  

3. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem 
jej złożenia. 

4. Oferta  złożona  po  terminie  zostanie  zwrócona  bez  otwierania  po  upływie  terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu.

5. Oferty zostaną otwarte w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Polnej 6, 44-238 Czerwionka-
Leszczyny w dniu 29.04.2008r.  o godz. 10:00.

6. Wykonawcy  mogą  uczestniczyć  w  publicznym  otwarciu  ofert.  W  przypadku  nieobecności 
Wykonawcy przy otwieraniu  ofert,  Zamawiający prześle  Wykonawcy informacje,  o których 
mowa  w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z publicznego otwarcia ofert 
na jego pisemny wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny :

1. Podstawą  obliczenia  ceny  za  planowaną  dostawę  są  zawarte  w  opisie  przedmiotu 
zamówienia (pkt. 3  niniejszej SIWZ) ilości zamawianych materiałów, ceny jednostkowe 
oraz warunki określone w SIWZ.

2. Cena  ofertowa  musi  uwzględniać  wykonanie  wszelkich  dodatkowych  badań,  których 
konieczność  wykonania  ustali  osoba   wskazana  w  umowie,  odpowiedzialna  na  odbiór 
zamówionych  materiałów (dotyczy  przypadku,  w którym osoba  ta  zakwestionuje  jakość 
dostarczonych materiałów w stosunku do obowiązujących norm branżowych).



3.  Cena  ofertowa  musi  uwzględniać  oprócz  kosztów  wytworzenia  elementów  stanowiących 
przedmiot zamówienia, także koszty transportu,  załadunku w siedzibie Wykonawcy (Dostawcy) 
i wyładunku na terenie siedziby Zamawiającego (44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Polna 6) lub 
na wskazanym placu budowy oraz kaucję za pozostawione palety.

4.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  upustów cenowych  oraz  współczynników zmniejszających  do 
wartości wyceny. 

5. Wyliczoną  cenę  realizacji zadania należy wpisać do formularza oferty.

6. Zamawiający  nie będzie udzielał żadnych zaliczek ma poczet wykonywanych dostaw, a zapłata 
za zakupione materiały będzie realizowana dopiero po dokonaniu w całości ich odbioru. 

7. Cena ofertowa powinna być podana następująco : 
1) łączna cena  netto (bez VAT)
2) stawka  podatku od towarów i usług (VAT)
3) łączna cena  brutto (z VAT).

Natomiast ceny poszczególnych elementów należy podać bez podatku VAT (netto).

8. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę łączna cena brutto (z VAT) podana w ofercie. Cena 
brutto  (z  VAT)  oferty  musi  być  podana  cyfrowo  i  słownie,  wyrażona  w  złotych  polskich 
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

9. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.

13.  Opis  kryteriów,  którymi Zamawiający będzie  się  kierował przy wyborze oferty  wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1.  Oferty  sprawdzane  będą  pod  względem  formalnym  -  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi 
w niniejszej specyfikacji oraz na druku oferty – (wzór oferty- zał. Nr 1 do SIWZ) wraz z wykazem 
załączników do oferty.         
                                         
2.  Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

− cena                     -  100  %.

 Sposób oceny ofert:
Cena:                                                                                                        

Za oferowaną łączną cenę brutto maksymalnie można otrzymać 100 pkt.
Tę liczbę punktów ( 100 ) otrzymuje oferta z najniższą łączną ceną brutto. 
Pozostali Wykonawcy otrzymują ilość punktów wyliczoną wg  poniższego wzoru:

             łączna cena  brutto najniższa
X = _________________________________________________  x  100 %  x 100  
        łączna cena brutto danego oferenta



gdzie:  X  -  ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie.

3.  Za  najkorzystniejszą  ofertę  zostanie  uznana  ta  oferta,  która  spełni  wszystkie  wymagania 
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzyma największą ilość punktów, 
wyliczoną na podstawie  pkt. 13.2.

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.  Zamawiający  powiadomi  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  wszystkich  Wykonawców, 
biorących udział w postępowaniu. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce 
podpisania umowy. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o wyborze 
oferty  na stronie internetowej  i tablicy ogłoszeń.

3.  Umowa  zostanie  zawarta  po  upływie  7  dni  od  przekazania  zawiadomienia  o  wyborze 
najkorzystniejszej oferty, w dniu wskazanym w zaproszeniu (zawiadomieniu) do jej podpisania.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w  sprawie  zamówienia  publicznego,  ogólne  warunki  umowy  albo  wzór  umowy,  jeżeli 
zamawiający  wymaga  od  wykonawcy,  aby  zawarł  z  nim  umowę  w  sprawie  zamówienia 
publicznego na takich warunkach. 

Wykonawca w przypadku wygrania przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy na wykonanie 
zamówienia wg wzoru umowy stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ, w terminie nie 
krótszym niż przed upływem 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia  o wyborze  oferty i  nie 
później niż przed terminem upływu okresu związania z ofertą.
Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  jednak  zostać  zawarta  po  upływie  terminu 
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed 
upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach 
określonych w złożonej ofercie.
Dokładny termin i miejsce podpisania umowy zostanie podany przez Zamawiającego w stosownym 
zawiadomieniu.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługującej wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia 

W toku postępowania podmiotom uprawnionym w myśl ustawy - Prawo zamówień publicznych 
służą  środki  ochrony  prawnej  w  przypadkach  i  na  zasadach  określonych  w  ustawie  –  Prawo 
zamówień publicznych. 

18. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  



Oferta powinna obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą 
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie 

Każdy Wykonawca może złożyć  w niniejszym przetargu tylko  jedną ofertę.  Nie dopuszcza  się 
możliwości składania oferty wariantowej pod rygorem odrzucenia oferty. 

21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

22.  Informacje  dotyczące  walut  obcych,  w  jakich  mogą  być  prowadzone  rozliczenia 
w walutach obcych.

Rozliczenia między stronami będą się odbywały wyłącznie w walucie polskiej.

23. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

24.  Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli  Zamawiający przewiduje ich 
zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

25.Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Nie przewiduje  się zamówień uzupełniających,  o których  mowa w art.67  ust.1  pkt  7 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych.

26.Informacje końcowe 

1. Podwykonawcy.
Wykonawca  ma obowiązek  wskazać  w ofercie  części  zamówienia,  której  wykonanie  powierzy 
podwykonawcom.
2.  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  (art.  23  ustawy  -  Prawo 
Zamówień Publicznych).
Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich 
w  postępowaniu  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu 
o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  i  zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego 
(zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych).
W takim przypadku do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy 



w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.
Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami.
3. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o specyfikacji, 
SIWZ,  należy  pod  tym  pojęciem  rozumieć  postanowienia  niniejszej  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia.
Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o ustawie – rozumie 
się pod tym pojęciem ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. t.j. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) 
oraz przepisy wykonawcze do w/w ustawy.

27. Załączniki do SIWZ

Zał. Nr 1 - wzór oferty,

Zał. Nr 2 - wzór umowy,

Zał. Nr 3 – wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków, wynikających 
z art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy  - Prawo zamówień publicznych,

Zał. Nr 4 – wzór - Wykaz wykonanych ważniejszych  dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed 
dniem  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  a  jeżeli  okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie, odpowiadających  swoim  rodzajem 
i  wartością  dostawom stanowiących  przedmiot  zamówienia,   wraz z  załączonymi  dokumentami 
potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane należycie.


