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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 
I. ZAMAWIAJ ĄCY: 
Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu 
26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7  
strona internetowa http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/ 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) 
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1, art. 39-46 Prawo zamówień 

publicznych). 
3. Postępowanie zostanie unieważnione wyłącznie gdy:  
1) nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, 
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, 
4) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, 
5) zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, jak również oferty dodatkowe  będą zawierać taką samą cenę. 
4. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania 

ofert,  
2) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 
         Dostawa  mieszanki solno-piaskowej 25% ( stosunek soli do piasku 1:4 ) do zimowego utrzymania dróg 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 Mieszanka wykonana z wymieszania soli drogowej niezbrylającej gat.”DR” z piaskiem lub żwirem drobnoziarnistym  
w stosunku 1 : 4  

Przedmiot zamówienia posiada kod CPV: 

– 14210000-6  -  piasek, żwir 

– 14440000-7  -  sól drogowa  

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
     - dostawa 500 ton mieszanki solno-piaskowej do 15 grudnia 2012 r. 

     - dostawa 500 ton mieszanki solno-piaskowej do 31 stycznia 2013 r.  

 
 



 
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA TYCH 
WARUNKÓW 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”. Oznacza to, że wystarczającym powodem 
do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, 
we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wskazanie przez Wykonawcę, że w ostatnich 5 latach przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 
1 raz wykonał dostawę mieszanki solno-piaskowej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. 
Do sporządzenia wykazu robót można wykorzystać załączony do SIWZ wzór. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”. Oznacza to, że wystarczającym powodem 
do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, 
we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

3) Dysponowania potencjałem technicznym. 
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”. Oznacza to, że wystarczającym powodem 
do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, 
we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”. Oznacza to, że wystarczającym powodem 
do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, 
we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

 
 
VII. INFORMACJE O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY Z DNIA 
29 STYCZNIA 2004 r. – PRAWO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH  
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, należy przedłożyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
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 Prawo zamówień publicznych, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków  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) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 



Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2  

– Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:  

1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia  społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – albo 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 

– Inne dokumenty nie wymienione w pkt. 1-3 
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. 
zmianami) – wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 

2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 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 wykonaniu zamówienia. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów 
są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

3) Kosztorys ofertowy zgodnie z załączonym drukiem. 
4. Inne oświadczenia i dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pod rygorem 

jej odrzucenia. 
 
VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJ ĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty: 
 – pełnomocnictwo (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka 
cywilna), o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ. 
Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 
26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych stanowić będzie podstawę odrzucenia 
oferty. 
 
IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń  I DOKUMENTÓW, A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI. 
1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres: Starostwo 
Powiatowe w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7 lub faksem:(048) 617-10-61. 

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych 
warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert. 

3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
4. Osobami uprawnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są: Marek Ruszczyk tel. 

486175861 i Magdalena Kisiel tel. 0486177000 wew. 80. 
 
X.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 



Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium 
 
XI. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. 
 
XII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku  polskim. 
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 

gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 
5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć 

właściwe umocowanie prawne. 
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści 

niniejszej specyfikacji. 
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 

wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający  dekompletacji zawartości 

oferty.  
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem 

składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.  

Oferta musi być złożona wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu 
zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie – „OFERTA PRZETARGOWA –         Dostawa  
mieszanki solno-piaskowej 25% ( stosunek soli do piasku 1:4 ) do zimowego utrzymania dróg 
” i „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 17.09.2012 r. GODZ. 10:15” oraz pełną nazwę i adres . 
 
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFER T 
1. Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7 – Kancelaria Starosty 

Szydłowieckiego pokój nr 100 do dnia 17 września 2012 roku do godziny 10:00. Oferty otrzymane przez 
Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, w dniu 17 września 2012 r. o godzinie 10:15 w swojej 
siedzibie- sala konferencyjna.  

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości 
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, wszelkie modyfikacje, terminy wykonania 
zamówienia oraz okresy gwarancji zostaną ogłoszone przez zamawiającego podczas otwarcia. 

 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 
3. Cena może być tylko jedna. 
4. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium 
1) Punkty liczone będą według następującego wzoru: 

 
najniższa cena ofertowa brutto 

C = ------------------------------------------ x 100 x waga kryterium 
cena brutto oferty badanej 

 
2) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą 

liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 
 
XV. KRYTERIA OCENY OFERTY 
cena – 100 % 
 
XVI. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PRZEZ 
WYKONAWC Ę W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZ NEGO 
1. Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do jej zawarcia w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 



2. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 
umowy na warunkach wynikających z SIWZ lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 
ich ponownej oceny. 

 
XVII. ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem 
umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach : 
1. w pieniądzu na konto zamawiającego  
2. w poręczeniach bankowych  
3. w gwarancjach bankowych 
4. w gwarancjach ubezpieczeniowych 
5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. 
6. Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

z wyjątkiem określonych w niniejszej specyfikacji Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń 
zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy zostanie zwrócone zgodnie z zapisami art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. Nr 93 1240 5732 1111 0010 1736 3825 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy.”. 

 
XVIII. WARUNKI UMOWY 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów 

przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych 

zawartych w ofercie.  
3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7. 
 
XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
szkodę. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługuje również organizacjom wpisanym 
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp w postaci: odwołania 
do Krajowej Izby Odwoławczej jedynie w zakresie opisanym w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp tj.: 

1) wyboru trybu z wolnej reki (przy udzielaniu zamówienia dodatkowego), 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

7. Terminy na wnoszenie odwołań reguluje art. 182 ustawy Pzp tj.: 
1) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia – 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, 

2) odwołanie wobec czynności innych – 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

 
XX. INNE INFORMACJE 
1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.  
2. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający 
przewiduje zawarcie umowy ramowej. 



Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą 
one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty 
wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza 
porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.  
6. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym 
a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
7. Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
 
 
 
XXI. ZAŁ ĄCZNIKI 
Nr 1 – Formularz oferty. 
Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w podstępowaniu.  
Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
Nr 4 – Specyfikacja techniczna wykonania 
Nr 5 – Wykaz sprzętu 
Nr 6 – Wykaz osób i podmiotów 
Nr 7 – Projekt  umowy 
 
 
Szydłowiec, dnia 06 września 2012 r. 

 

______________________________________ 

Podpis osoby uprawnionej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

................................................................... 
(nazwa i siedziba oferenta) 

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

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

Powiat Szydłowiecki  
reprezentowany przez Zarząd Powiatu  

pl. M. Konopnickiej 7 
26-500 Szydłowiec 

 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

Stosownie do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ......................................... podejmuję/my/ się wykonania  

Dostawa mieszanki solno-piaskowej 25% do zimowego utrzymania dróg w ilości 1000 ton 

Cena ofertowa wykonania zamówienia wynosi: 
 
............................................... zł. netto  

(słownie: ............................................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….) 

podatek VAT w wysokości …………….%, wynosi ……………….. zł 

...............................................zł. brutto   

(słownie …………………………..………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….) 

 
Kosztorys ofertowy stanowi załącznik Nr........... do niniejszej oferty. 

1. Oświadczam (my), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, znane nam są warunki wykonania 
robót, projekt budowlany i na nie zgadzam(y) się. 

2. Ofertą niniejszą uważamy się za związanych przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do składania ofert tj. 
do dnia …............................. r. 

3. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*/ zamierzamy zlecić podwykonawcom* wymienionym w 
załączniku Nr ................... 

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

5. Na wykonane roboty udzielamy gwarancji ........................ miesięcy (minimum 24 miesiące). 
6. Termin zakończenia zadania deklarujemy na dzień ................................................................. 
7. Do niniejszej oferty załączamy n/w dokumenty i oświadczenia: 
1) ............................................................................. 
2) ............................................................................. 
3) ............................................................................. 
4) ............................................................................. 
5) ............................................................................. 
6) ............................................................................. 

                                                                          ................................................................... 
                                                                                                              podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
                                                                                                              do  występowania w  imieniu oferenta     

 
 

 
 
 



 
 

Załącznik Nr 2 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 

…………………………………………………….. 
                  Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

na podstawie art. 44, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) 
 
Przystępując do postępowania udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ja/My (imię i nazwisko ) : ……………………………………………………………………….............................. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
jako upoważniony/nieni przedstawiciel/e firmy : ………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczamy, że : 
 
1. posiadam/y uprawnienia do wykonania określonych czynności lub działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, 
2. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie 
 - dysponuję/emy potencjałem technicznym 
 lub*( niepotrzebne  skreślić) 

przedstawię/my pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego 
- dysponuję/my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  
lub*( niepotrzebne  skreślić) 

przedstawię/my pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, 
3. znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

                                                                                                                                                     

                                                KOSZTORYS  OFERTOWY  

                                                  
 
              Dostawa mieszanki solno-piaskowej 25 %. 
                  
                                            

  Jednostka              
Lp. 

   
  Opis kosztorysowy nazwa         Ilość 

Cena jedn. 
     / zł / 
 

Wartość 
/ netto / 
    zł 

1 2 3 4 5 6 
      
 
  
 1. 
 
  

 

 

 
 

Mieszanka solno-piaskowa 25% 

( stosunek soli do piasku 1 : 4 ) 

            

  

  
 
 

 
 
  
  tona 
   
  
    
      
 
 

 
   
 
1000   
    
 
  
 

           
   
 
          

 
 
      
     
 
 
  

                                       
                                         Razem 
 
 
 
                                        Ogółem 

         
 
+ VAT 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       

                                                           
                                                

 
 

 
 



 
Załącznik Nr 4 do specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOSTAWY  
 
 
 

1. Materiały do wykonania zamówienia : 
 
         - sól drogowa niezbrylajaca gat. “DR”  
         - piasek lub żwir drobnoziarnisty bez zanieczyszczeń cząstkami gliniastymi  
         Materiały do wykonania mieszanki powinny być w stanie suchym. 
 
           2.   Wykonanie mieszanki solno-piaskowej : 
 
         - mechaniczne wymieszanie soli drogowej z piaskiem w stosunku 1 : 4     
           kilkakrotnie , aż do otrzymania jednorodnej mieszanki. Mieszanie może odbywać   
           się w węzłach betoniarskich lub za pomocą ładowarek, na suchym podłożu i  
           i dobrych warunkach atmosferycznych.  
 
          3.   Dostawa mieszanki do Zamawiającego : 
          
         - dostawa mieszanki na plac składowy Zamawiającego,   
         - spryzmowanie mieszanki 
         - zabezpieczenie mieszanki poprzez obsypanie pryzmy piaskiem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 5 do specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 

 
WYKAZ  SPRZĘTU 

 
Nazwa oferenta ............................................................................................................. 

Adres oferenta ............................................................................................................... 

Numer telefonu ......................................  Numer teleksu/fax ........................................ 

Składając ofertę w przetargu  ........................................................................................ 

................................................................... oświadczam, że moja firma dysponuje 
następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu. 

 
Wyszczególnienie Liczba jednostek 

wydajność 
Rok produkcji,  

Model 
Forma  

władania 
A Sprzęt  

 
 
 
 
 
 

  

B Pojazdy  
 
 
 
 
 
 

  

C Wyposażenie      
techniczne 

 
 
 
 
 
 

  

D Inne  
 
 
 

  

  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 6 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

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

(nazwa i siedziba oferenta) 

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

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

WYKAZ  OSÓB I PODMIOTÓW 
 

Kierownictwo firmy 

Lp. Nazwisko i imię Aktualne stanowisko Lata doświadczenia  
w firmie 

1. 2. 3. 4. 
    

    

    

    

 

Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia 

 
Lp. 

Proponowane stanowisko Nazwisko i imię Nr uprawnień 
zawodowych  

i zakres 

Staż pracy ogółem 

1. 2. 3. 4. 5. 
     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

                                                                   



 
          Załącznik Nr 7 do specyfikacji 

                     Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
 
 
 

 

 

 

P R O J E K T     U M O W Y 

 

 

 

 

 

 



U M O W A   NR  …. 

 

zawarta  w dniu  ……………..  w Szydłowcu pomiędzy Powiatem Szydłowieckim  mającym swą 
siedzibę w Szydłowcu, Pl.M.Konopnickiej 7, zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 

1. Włodzimierza Górlickiego – Starostę 

2. Romana Woźniaka - Wicestarostę   

przy kontrasygnacie  Pani Doroty Jakubczyk – Skarbnika 

a  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej w tekście umowy „Dostawcą” reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………. 

 W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym przeprowadzonym w dniu …………… została zawarta umowa o następującej 
treści:  

 Dostawa mieszanki solno-piaskowej 25% do zimowego utrzymania dróg 

                                                                            § 1 

Integralną  częścią  umowy  są: 

1.  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
2.   Dokumenty  określające  przedmiot  zamówienia  
3.  Oferta 

§ 2 
Przedmiotem  umowy  jest: 

Zakup  mieszanki  solno-piaskowej  25%  w  ilości  1000 ton  z dostawą na  plac  składowy  
Zarządu Dróg  Powiatowych  w Szydłowcu 

§ 3 

Dostawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  dostawy  w  terminie:  

- 500  ton  mieszanki  solno-piaskowej  25%  w  terminie  do  15  grudnia 2012  roku, 

- 500 ton mieszanki solno-piaskowej 25% w terminie do 31 stycznia 2013 roku 

§ 4 

Do  realizacji  zadania  Dostawca  użyje  następujących  materiałów: 

- sól  drogowa  niezbrylająca  gat.  “DR” 
- piasek  drobnoziarnisty 

§ 5 

Wynagrodzenie  za  wykonaną  dostawę  strony  ustalają  w  kwocie 
…………………………………………………………………………………………………………………..    
(słownie: ……………………………………………………………..zł)  

 

 

§ 6 

Strony  ustalają, że  Zamawiający  zapłaci  Dostawcy po wykonaniu 50% całości  zamówienia, w 



terminie do 30 grudnia 2012 roku kwotę w wysokości ………………, pozostałą kwotę w wysokości 
………………………. po wykonaniu pozostałej części zamówienia , w terminie do 15 lutego 2013 
roku.  

§ 7 

Nadzór  nad  realizacją  zamówienia  pełni  z  ramienia  Zamawiającego  Dyrektor  Zarządu  Dróg  
Powiatowych. 

                                                                            § 8 
W  razie  zwłoki  w  wykonaniu  dostawy  Dostawca  zobowiązuje  się  do  zapłaty kary  umownej  
w  wysokości  1%  wartości  przedmiotu  umowy  za  każdy  dzień  zwłoki. 

Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  dochodzenia  na  zasadach  odszkodowania  
przewyższającego  karę  umowną 

§ 9 

W  przypadku  reklamacji  Zamawiającego  dotyczącej  wad  technologicznych  w  dostarczonym  
materiale  tj.  mieszance  solno-piaskowej,  Dostawca  jest  zobowiązany  do  bezpłatnej  wymiany  
wadliwej  partii  dostawy. 

§ 10 

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu  
cywilnego 

§ 11 

Zmiana  postanowień  umowy  dla  swojej  ważności  wymaga  formy  pisemnej  i  potwierdzenia  
przyjęcia  jej  przez  obie  strony  umowy. 

§ 12 

Wszelkie  spory  wynikłe z  treści  realizacji  umowy  będą  poddane  sądowi  właściwemu  dla  
siedziby  Zamawiającego.  

§ 13 

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach:  jeden  dla  Dostawcy,  dwa  
dla  Zamawiającego. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                DOSTAWCA 

 
 
 
 

 


