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Rozdział I 
Informacje ogólne 

 
§ 1. Wstęp 
 

1.  PUK „STARKOM” Sp. z o.o., ul. Tczewska 22, 83 – 200 Starogard Gdański, jako Inwestor, zwany dalej 
Zamawiającym, zaprasza do złoŜenia ofert na zadanie p.n.: 
 

„Dostawa asfaltu drogowego 35/50 w ilości 80 Mg„ 
 
1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej 

SIWZ, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817). 

2. Przedmiot zamówienia jest określony w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia ( SIWZ ) 

3. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 
-  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŜeli ustawy nakładają  
    obowiązek posiadania takich uprawnień, 
-  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponują osobami  
    zdolnymi do wykonania zamówienia, 

              -  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
-  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy, 

4. Wykonawca składając ofertę musi zapewnić jej kompletność i zgodność z wymaganiami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

5. UpowaŜnionym do kontaktów z Wykonawcami jest pan Maciej Chodyna, telefon nr (058) 56-230-67 
6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

 
§ 2. Zakres oferty 
 

1. Wykonawca powinien przedłoŜyć ofertę na dostawę określoną szczegółowo w Przedmiocie zamówienia 
( Rozdział II niniejszej SIWZ ) z uwzględnieniem warunków dodatkowych dotyczących formy płatności i 
rozliczenia za przedmiot umowy 

2. Zamawiający oczekuje, Ŝe dostawy będą realizowane  w terminie podanym w Przedmiocie Zamówienia 
3. KaŜdy Wykonawca moŜe przedłoŜyć tylko jedną ofertę, która swoim zakresem obejmować musi całość 

zamówienia 
4. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych lub wariantowych 

 
§ 3. Wymagania formalno - prawne 
 

1. Wykonawca winien dołączyć do oferty prawidłowo wypełnione następujące dokumenty: 
a. formularz oferty cenowej, 
b. oświadczenie w trybie art. 22, ust 1 Ustawy – według załączonego wzoru,  
c. aktualny (wystawiony nie wcześniej niŜ na 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert) odpis z 

właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w 
przypadku spółek cywilnych wpisy wszystkich wspólników + umowa spółki), 

d. pisemne pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy, jeśli nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty, 

e. zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wystawione nie 
wcześniej niŜ na 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert, 

f. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek i innych opłat, 
wystawione nie wcześniej niŜ na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
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g. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜnego zaświadczenia właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 
pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

h. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy, 
wystawiona nie wcześniej niŜ na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

i. oświadczenie Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, 

j. w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Umowa regulująca 
współpracę podmiotów określająca udział i zakres kaŜdego z uczestników konsorcjum w realizacji 
zamówienia, a takŜe dokumenty wymienione w punktach , 

a – h) wystawione winny być na kaŜdy podmiot oddzielnie, 
     l.    brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt. 1 niniejszego paragrafu spowoduje odrzucenie 
          oferty bez dalszego jej rozpatrywania, 
     ł.   wykonawca moŜe załączyć do oferty inne dokumenty, które jego zdaniem spełniają warunki stawiane  
          przez Ustawę, jednak Zamawiający moŜe nie rozpatrywać tych dokumentów, jeŜeli nie spełniają one 
          warunków    Zamówienia. 

 
§ 4. Koszt złoŜenia oferty 
 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i przedłoŜeniem swojej oferty. W Ŝadnym 
przypadku koszty te nie obciąŜają Zamawiającego. 
 
§ 5. Wadium 
 

1. Z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
§ 6. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ 
 

1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia. JeŜeli zapytanie wpłynie na co najmniej 2 dni przed terminem otwarcia ofert, 
Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień, niezwłocznie wysyłając je, bez podawania źródła 
zapytania wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 

2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o udzielenie informacji niezbędnych dla 
prawidłowego przygotowania oferty leasingowej. JeŜeli zapytanie wpłynie na co najmniej 2 dni przed 
terminem otwarcia ofert, Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień, niezwłocznie wysyłając je, 
bez podawania źródła zapytania wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia, 

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SIWZ. 

 
§ 7. Tryb wprowadzania zmian w SIWZ 
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, przed upływem terminu do 
składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną modyfikację 
Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest ona dla nich wiąŜąca. 
 

Rozdział II 
Przedmiot zamówienia 
 
§ 8. Określenie przedmiotu zamówienia 
 
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu zamawiającego asfalt drogowy rodzaju D35/50, 

spełniający wymagania normy PN-EN 12591:2004 i posiadający odpowiednią  Aprobatę Techniczną; 
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Tabela 1. Wymagania dla asfaltu D 35/50, wg PN-EN-12591:2004 
 

Lp. Właściwości Wymagania Metoda badań 

1 Penetracja w 25 °C, 0,1 mm 35 – 50 PN-EN 1426 

2 Temperatura mięknienia °C, 50 – 58 PN-EN 1427 

3 Temperatura zapłonu, nie mniej niŜ, °C 240 PN-EN 22592 

4 Zawartość  składników rozpuszczalnych, nie mniej niŜ, % m/m 99 
PN-EN 12592 

 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie więcej niŜ, % m/m 0,5 PN-EN 12607-1 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niŜ, % 53 PN-EN 1426 

7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niŜ, °C 52 
PN-EN 1427 

 

8 Zawartość parafiny, nie więcej niŜ, % 2,2 PN-EN 12606-1 

9 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej niŜ, °C 8 PN-EN 1427 

10 Temperatura łamliwości, nie więcej niŜ, °C -5 PN-EN 12593 

 
2. Dostawy częściowe asfaltu drogowego 35/50 realizowane będą w zaleŜności od potrzeb w ilości 2,5 Mg. 

Termin realizacji zamówienia wynosi 48 godziny od jego zgłoszenia przez Zamawiającego ( w dni robocze), 
Wykonawca dokona niezwłocznie potwierdzenia otrzymania zamówienia za pomocą faxu, przed datą dostawy 
do magazynu zamawiającego.  

3. PowyŜsze ilości asfaltu drogowego 35/50 mogą ulec zmianie w zaleŜności od potrzeb zamawiającego w 
granicach 20% podanej ilości. JeŜeli zamówienie będzie zwiększone o 20% zamawiający przewiduje 
moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 7 ustawy prawo 
zamówień publicznych. 

4. Przy kaŜdej dostawie winno być dostarczone świadectwo jakości asfaltu drogowego 35/50 lub oświadczenie Ŝe 
dostarczony asfalt drogowy 35/50 odpowiada wymogom PN-EN 12591:2004. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

KOD CPV 44.11.36.20-7 – asfalt drogowy 
  
§ 9. Terminy wykonania zamówienia 
 
1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia  podpisania umowy. 

 
Rozdział III 

Sposób przygotowania oferty 
 
§ 10. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz Ustawy. Oferta powinna zawierać Formularz oferty będący załącznikiem w 
SIWZ 

2. Warunki formalne sporządzenia oferty, których nie spełnienie moŜe spowodować jej odrzucenie 
są zgodne z art. 24 Ustawy 
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3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie, na papierze w sposób trwały i 
czytelny 

4. Oferta musi być złoŜona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna 
rozpoczynać się od nr 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty 

5. KaŜda strona oferty musi być podpisana przez osobę lub osoby upowaŜnione do podpisywania 
dokumentów w imieniu Wykonawcy 

6. KaŜda poprawka w Ofercie musi być parafowana przez osobę lub osoby upowaŜnione do 
podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy 

7. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu kopia 
ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę 

8. Cenę netto i cenę brutto (z podatkiem VAT) naleŜy podawać w złotych polskich niezaleŜnie od 
wchodzących w jej skład elementów 

9. KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
 
§ 11. Dokumenty stanowiące ofertę 
 

1. Wykonawca powinien przygotować komplet dokumentów składających się na ofertę zgodnie z § 
3, pkt. 1 niniejszej SIWZ 

2. Oferta przedłoŜona przez Wykonawcę powinna zawierać: 
a) wypełniony formularz oferty cenowej 
b) dokumenty wymienione w § 3, pkt. 1 SIWZ 
c) Inne dokumenty, które zdaniem Wykonawcy powinny być przedstawione 

Zamawiającemu oraz spełniające warunki stawiane przez Ustawę. 
 
§ 12. Oznakowanie oferty 
 

1. Oferta wraz z załącznikami musi być złoŜona Zamawiającemu w zaklejonym, nie naruszonym 
opakowaniu tj. w kopercie zewnętrznej i wewnętrznej 

2. Zewnętrzna i wewnętrzna koperta winny być zaadresowane do Zamawiającego, na następujący 
adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych *STARKOM* - Spółka z o.o. w Starogardzie 
Gdańskim  ul. Tczewska 22 83-200 Starogard Gdański 
oraz oznakowane w sposób następujący: 
„Dostawa asfaltu drogowego 35/50 w ilości 80 Mg„ – NIE OTWIERAĆ PRZED:  23.01.2012 
r. godz. 1000  

3. Wewnętrzna koperta winna dodatkowo wskazywać nazwę i adres Wykonawcy wraz z 
numerami telefonów dla ustalenia uczestnika przetargu oraz zwrotu nie otwartej oferty w 
przypadku, kiedy zostanie ona uznana za „spóźnioną” 

4. Ofertę złoŜona po terminie składania ofert uznaje się za „spóźnioną” i zwraca bez otwierania 
koperty wewnętrznej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu bez względu na 
przyczynę opóźnienia 

 
§ 13. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert  
 

1. Zamkniętą i oznakowaną zgodnie z § 12 niniejszej SIWZ kopertę zawierającą ofertę naleŜy 
złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie najpóźniej do 23.01.2012 r. godz. 900 . 

2. Zamawiający moŜe przed terminem składania ofert przedłuŜyć termin ich składania z inicjatywy 
własnej lub przychylając się do wniosku Wykonawcy, który z przyczyn od siebie niezaleŜnych 
nie jest w stanie złoŜyć oferty w terminie. 
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§ 14. Modyfikacja i wycofanie ofert 
 

1. Wykonawca moŜe przed terminem składania ofert wprowadzić do złoŜonej oferty zmiany,  
poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złoŜonych ofert muszą zostać złoŜone w opakowaniu zgodnie § 12 niniejszej SIWZ z 
dodatkowym napisem „MODYFIKACJA”. Oferty z dodatkowym napisem „MODYFIKACJA” 
rozpatrywane będą łącznie z niezmienionymi zapisami oferty pierwotnej. 

2. Wykonawca moŜe przed terminem składania ofert wycofać złoŜona ofertę składając 
odpowiednie oświadczenie w opakowaniu zgodnie z § 12 niniejszej SIWZ z dodatkowym 
napisem „WYCOFANE”. 
 

Rozdział IV 
Otwarcie i ocena ofert 

 
§ 15. Miejsce i termin otwarcia ofert 
 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój nr 4 (sekretariat) w dniu 23.01.2012 
godz. 1000 
 
§ 16. Informacje o trybie otwarcia ofert 
 

1. Na początku sesji otwarcia ofert zostaną przedstawieni członkowie komisji biorący udział w 
postępowaniu ze strony Zamawiającego 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia 

3. Przedstawiciele Wykonawców, którzy będą obecni przy otwarciu ofert, powinni podpisać listę 
obecności 

4. Podczas sesji otwarcia jako pierwsze będą otwarte koperty dodatkowo oznakowane 
„MODYFIKACJA” i „WYCOFANE” 

5. W następnej kolejności zostaną otwarte koperty wewnętrzne ofert nie wycofanych 
6. Podczas sesji otwarcia zostaną odczytane informacje zawarte w formularzach oferty, a 

mianowicie: 
a) nazwy i adresy Wykonawców 
b) ceny netto i brutto przedmiotu zamówienia 
 

§ 17. Badanie ofert i ustalenie zgodności z wymaganiami 
 

1. Przed szczegółową oceną ofert i kwalifikacją Wykonawców komisja przetargowa 
Zamawiającego podczas niejawnego posiedzenia ustali, czy kaŜda z ofert: 

a) została prawidłowo podpisana 
b) jest kompletna zgodnie z wymogami § 3, pkt. 1 niniejszej SIWZ 

2. Oferty spełniające powyŜsze wymagania uznane zostaną za zgodne i będą poddane dalszemu 
badaniu 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert (art. 87 Ustawy) 

4. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli wystąpią przesłanki określone w  art. 89 Ustawy. 
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§ 18. Opis kryteriów oceny i ich znaczenie 
 

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie (wagę): 
 
 -  cena  =  100 % 
  

2. Kryteria podlegają ocenie punktowej przez komisję przetargową proporcjonalnie do ich 
znaczenia (wagi) 

3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 
Wykonawców w zakresie kaŜdego z kryteriów. 
  

§ 19. Opis sposobu dokonania oceny ofert na podstawie kryteriów opisanych  
            w § 18 . 
 

1. Sposób oceniania ofert: 
a) w kryterium „cena” zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: 

� �
�

�
 � � 

gdzie: L – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium 
  n – najniŜsza wartość z zaoferowanych 
  w – wartość z badanej oferty 
  a – wartość liczbowa wagi kryterium z godnie z § 18, pkt. 1 SIWZ 

2. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku 
3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, wyłącznie na 
podstawie kryteriów oceny ofert, przez co naleŜy rozumieć ofertę, która przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów opisanych w § 18, niniejszej SIWZ 
 

§ 20. Sposób rozliczenia  
 
       Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w walucie PLN. 

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest dostarczenie asfaltu drogowego 35/50 do 
magazynu PUK „Starkom”. 

2. W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia, wykonawca zapłaci zamawiającemu kary 
      umowne w wysokości 0,5 % za kaŜdy dzień zwłoki po ustalonym terminie ( wartości zamówienia  
      cząstkowego) 
5. W przypadku stwierdzenia, Ŝe jakość asfaltu drogowego jest niezgodna z Polską Normą PN-EN 

12591:2004, wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu zamawiającemu: kosztów badania 
jakości asfaltu, kosztów usunięcia wszelkich skutków dostarczenia i stosowania przez 
zamawiającego asfaltu złej jakości łącznie z utratą dochodu będącego następstwem nie 
wykonania usługi przez Zamawiającego. 

6. Zapłata za dostarczony asfalt drogowy 35/50 nastąpi w ciągu 21 dni po otrzymaniu faktury VAT. 
 
 
§ 21. Ogłoszenie wyników postępowania 
 

1. Zawiadomienie o wyborze oferty oraz jej cenie zostanie niezwłocznie wysłane do wszystkich 
Wykonawców po zakończeniu pracy komisji przetargowej oraz zostanie umieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
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2. Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli wystąpią przesłanki 
określone w art. 93 Ustawy. 

 
§ 22. UniewaŜnienie postępowania: Art. 93 
 
1. Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenia zamówienia, jeŜeli: 

a) nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający moŜe przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust.5, zostały złoŜone oferty dodatkowe o takiej samej 

cenie 
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej przewidzieć 
e) postępowanie obarczone wadą uniemoŜliwiająca zawarcie waŜnej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 
2. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia  

       równocześnie wszystkich wykonawców którzy: 
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed 

upływem  terminu składania ofert 
b) złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
3. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leŜących po stronie 

zamawiającego, wykonawcom, którzy złoŜyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje 
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów 
przygotowania oferty. 

4. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia. 

 
§ 23. Oferta zostanie odrzucona jeŜeli: 
 

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, Ŝe: 
a) jest niezgodna z ustawą 
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŜeniem 

art.87 ust.2 pkt. 3: 
c) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji 
d) zawiera raŜąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia  
e) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny 
g) wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt3 
h) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów 
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Rozdział V 
Uwagi końcowe 

 
§ 24. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści Umowy 
 
 1.  Umowa zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą. 
 2.  Umowa określi: 

a) strony umowy, 
b) tryb i warunki dokonywania zmian umowy, 
c) sposób i termin wypowiedzenia lub rozwiązania umowy,  
f)  warunki dodatkowe określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
g) rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle stosowania zawartej umowy będzie  
   odbywało się przez Sąd właściwy dla Zamawiającego, 
h) Zamawiający nie będzie Ŝądał wnoszenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 

 
§ 25. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy (art. 94 Ustawy) 
 
 1.  Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy po 10 dniach od czasu 

ogłoszenia wyników postępowania i ich uprawomocnienia się, w terminie nie dłuŜszym niŜ 
termin związania ofertą 

2 Wybrany Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się w terminie 3 dni od momentu 
powiadomienia go o wybraniu oferty i uzgodnić kwestie konieczne do sprawnego zawarcia 
umowy 

 
§ 26. Pouczenie o środkach odwoławczych: 
 
       1. Tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego określonych w ustawie zasad przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w Prawie zamówień publicznych. Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest dotyczący treści ogłoszenia 
wnosi się 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeŜeli 
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust.8. Zamawiający rozpatrzy protest w terminie 10 dni od dnia jego 
wniesienia. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub 
upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu. 

         Wnosząc odwołanie wykonawca poinformuje zamawiającego o powyŜszym fakcie. 
 
§ 27. Postanowienia końcowe: 
 
 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zmianami) 
oraz przepisy kodeksu cywilnego. 
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§ 28. Załączniki do specyfikacji 
 
1. Formularz  oferty cenowej 
2. Oświadczenie z art. 22. ust 1 pkt 1-3, art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych 
3. Wzór umowy 
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   Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
 
……………………………….. 
      Pieczątka wykonawcy 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych *STARKOM*  
Spółka z o.o.  
ul.  Tczewska 22 
83 – 200 Starogard Gdański 

 
O F E R T A  CENOWA 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego na                        
„Dostawa asfaltu drogowego 35/50 w ilości 80 Mg„ 
JA* / MY* NIśEJ PODPISANY* / PODPISANI* 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

(nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy/wykonawców)** 

NIP ............................................................ 
REGON .................................................... 
telefon: ................................. faks. .................................. e-mail:............................................. 
1. SKŁADAM* / SKŁADAMY* OFERTĘ na: „Dostawa asfaltu drogowego 35/50 w ilości 80 Mg„ 
 w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz formularzu cenowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty. 
2. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia i uznaję* / uznajemy* się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 
3. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, Ŝe AKCEPTUJĘ* / AKCEPTUJEMY* bez zastrzeŜeń wzór 
umowy zamieszczony przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
4. OFERUJĘ* / OFERUJEMY* wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto 
................................................ zł (słownie złotych: ………............……………………………………….. 
.............................................................................................................................................) plus podatek 
od towarów i usług VAT .......... % w kwocie ........................... zł (słownie złotych 
........................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................). 
Wartość brutto .............................................. zł (słownie złotych: ………............………………………. 
............................................................................................................................................). 
5. ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do wykonania zamówienia w terminie od dnia 
podpisania umowy o zamówienie publiczne do dnia ………………….. r. 
6. AKCEPTUJĘ* / AKCEPTUJEMY* warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
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7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ* / ZREALIZUJEMY* / przy udziale niŜej wymienionych 
podwykonawców*: 
a) ................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

(zakres wykonywanej przez podwykonawcę czynności) 

8. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, iŜ za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie 
na stronach od nr ........ do nr ........ – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie 
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
9. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuję* / zobowiązujemy* się, w 
przypadku wyboru mojej* / naszej* oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszej oferty naleŜy kierować na poniŜszy adres: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
tel. ……………………… faks…………………………… e-mail……………………….................................. 
11. OFERTĘ niniejszą składam* / składamy* na .......... kolejno ponumerowanych stronach. 
12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącej jej integralną część są: 
� pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy* / wykonawców*, 
� formularz cenowy. 
13. WRAZ Z OFERTĄ składam* / składamy* następujące oświadczenia i dokumenty na .............. 
kolejno ponumerowanych stronach: 
a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wraz z załącznikami: 
1. zaświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne* - 
potwierdzenie o przewidzianym prawem zwolnieniu, odroczeniu lub rozłoŜeniu na raty zaległych 
płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu*, 
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków* - 
zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności* - zaświadczenie o wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu*. 
3. aktualny odpis z właściwego rejestru * / oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (w 
przypadku osób fizycznych)*. 
 
* niepotrzebne skreślić, 
** w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich 
wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum, 
 
 
Data sporządzenia oferty ……………………………….. 

 
 

….………………………………                 
                                                                                                                                     Podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
..…………………………. 
Pieczątka wykonawcy 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 
 

Zgodnie z art. 22  ust 1 pkt. 1-4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ) oświadczam, Ŝe: 

 

1.  Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek  

     posiadania takich uprawnień: 

 

• Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału  technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia.* 

 

    3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

    4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udziale zamówienia. 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………..                                                                               …………………………………… 
miejscowość i data                                                                                       pieczątka i podpis wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 



 14

Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 

UMOWA DOSTAWY  - WZÓR  
 

W dniu ……………… 2012 r. w Starogardzie Gd. pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „Starkom” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Tczewska 22, 83-200 

Starogard Gd.  będącym płatnikiem podatku VAT , NIP 592-020-31-58, REGON 190046500, 

zarejestrowanym w Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy KRS 0000036960, 

reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu                                            - mgr Rafała Etmańskiego 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym/ną w dalszej treści umowy  „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

Umowa niniejsza jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z 

późn. zm.) zwanej w dalszej treści umowy „ustawą” oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego 

oferty w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

§ 2 

1.  Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do dostarczenia asfaltu drogowego 35/50 w 

ilości 80 Mg, odpowiadającego Polskiej Normie PN-EN 12591:2004 i normom jakościowym 

określonym w SIWZ. 

2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 Wykonawca dostarczy do magazynu Zamawiającego. 

Czynności załadowania asfaltu drogowego obciąŜają Wykonawcę. 

 

§ 3 

1. Dostawy częściowe asfaltu drogowego 35/50 wynoszące 2,5 Mg. są realizowane w zaleŜności od 

potrzeb, w terminie 48 godzin od zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego.  

Wykonawca potwierdza niezwłocznie faxem otrzymanie zgłoszenia zamówienia.  

2. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie określonym w ust. 1, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 6 nin. umowy. 
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§ 4 

Określona w § 3 nin. umowy ilość asfaltu drogowego moŜe ulec zmianie w zaleŜności od potrzeb 

zamawiającego w granicach do 20% podanej ilości. JeŜeli zamówienie będzie zwiększone o 20% 

zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

§ 5 

1. Całkowita wartość zamówienia w okresie obowiązywania umowy nie moŜe przekroczyć kwoty 

…………………zł. netto (słownie:…………..…………………………………..) plus obowiązujący 

podatek VAT 23 % tj. ………….. zł (słownie: ………………………………). Wartość umowy brutto 

……………….. zł. (słownie:  …………………………………………………………………………………). 

2. Zapłata nastąpi za faktycznie odebraną ilość materiałów od Wykonawcy. 

3. Zamawiający zapłaci cenę odebranych materiałów przelewem na konto bankowe 

Wykonawcy:……………...………………………………………………………………………………………

………………………………….. w terminie 21 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

 

§ 6 

W przypadku stwierdzenia, Ŝe jakość asfaltu drogowego 35/50 jest niezgodna z Polską Normą PN -EN 

12591:2004, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu zamawiającemu kosztów badania jakości 

asfaltu drogowego 35/50, kosztów usunięcia wszelkich skutków dostarczenia i stosowania przez 

zamawiającego asfaltu drogowego złej jakości, łącznie z utratą dochodu będącego następstwem 

przestoju. 

 

§ 7 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe dalsze wykonanie umowy nie leŜy w 

interesie publicznym, a nie moŜna było tego przewidzieć w chwili zawarcia nin. umowy, zamawiający 

moŜe rozwiązać umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie zapłaty za dostarczony asfalt drogowy do dnia rozwiązania 

umowy. 

§ 8 

W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w 

wysokości 0,5 % wartości umownej poszczególnych zamówień za kaŜdy dzień zwłoki po ustalonym 

terminie. 

 

 



 16

§ 9 

Umowę nin. zawiera się na czas określony od dnia ……….. 2012 do dnia …………. 2013 r. 

 

 

§ 10 

Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami), oraz inne przepisy prawne w tym zakresie obowiązujące. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kaŜdej ze 

stron. 

 

 

 

Integralną część umowy stanowi: 

1. Oferta cenowa Wykonawcy z dnia ………………………………… 

2. SIWZ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
………………………..                                                                                    ………………………………… 
  podpis Wykonawcy                                                                                                         podpis Zamawiającego  
 
 
 


