
SPW. 273.288.2016 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z 

prośbą o złożenie ofert na: 

„Zakup wraz z dostawą 100 ton masy mineralno – asfaltowej „na zimno” do remontów 

cząstkowych  nawierzchni dróg powiatowych” 

Zakres prac: 

Niniejsze zamówienie obejmuje dostawę do 100 ton masy mineralno-asfaltowej ,,na zimno” 

do remontów cząstkowych  nawierzchni dróg powiatowych. Miejsce dostawy siedziba: 

Wydział Inwestycji i Drogownictwa w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1a  

Szczegółowy opis zamówienia zamieszczony jest Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, 

ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin  

      do dnia 05.12.2016 do godz. 12
00

 

Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na 

adres: 

            j.w 

Oznakowanie oferty następujące:  

dane oferenta (nazwa, siedziba) 

„Zakup wraz z dostawą 100 ton masy mineralno – asfaltowej „na zimno” do remontów cząstkowych  

nawierzchni dróg powiatowych. 

nie otwierać przed 05.12.2016 r. godz.13
00

 

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 

3. Miejsce otwarcia ofert:    W siedzibie zamawiającego  

    Starostwo Powiatowe w Wołominie 

    05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a   

    Wydział Inwestycji i Drogownictwa, dnia 05.12.2016 r. godz.13
00 

 

Do oferty należy załączyć: 

1. Wypełniony i podpisany druk oferty – Załącznik nr 1 

2. Wypełnione i podpisane oświadczenie – Załącznik nr 2 

3. Zaakceptowane i podpisane Istotne Postanowienia Umowy – Załącznik nr 3 

4. Poświadczenie wykonania minimum 3 dostaw w okresie ostatnich 2 lat. 

 



Osoba do kontaktu: 

Wydział Inwestycji i Drogownictwa 

Waldemar Jeznach  Tel. 22 787 – 05 – 20 lub 776- 19-40  

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Druk oferty – Załącznik nr 1 

2. Oświadczenie – Załącznik nr 2 

3. Istotne Postanowienia Umowy – Załącznik nr 3 

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

SPW. 273.288.2016 

 

OFERTA 

 

                     Zamawiający: 

                                                                                              Powiat Wołomiński 

                                                                                              ul. Prądzyńskiego 3 

                                                                                         05-200 Wołomin 

 

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego: zakupu wraz z dostawą 100 ton masy mineralno – 

asfaltowej „na zimno” do remontów cząstkowych  nawierzchni dróg powiatowych 
 

My niżej podpisani: ...................................................................................................................... 

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

działający w imieniu i na rzecz 

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

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

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

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

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

 

tel.: …………….. fax: ……………………. e-mail: ……………………………………… 

1. Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami 

SIWZ, 

za cenę brutto: .............................................. PLN, 

słownie..................................................  

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

w tym kwota podatku VAT wynosi ............................ PLN. 

 

 

2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do 20.12.2016 r. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń  

i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik 

do specyfikacji. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez 

okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6.  Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować 

wymienione części zamówienia: 

a)  .................................................................................................................... .................., 



b)  .................................................................................................................... .................., 

c)  .................................................................................................................... ................... 

7. akceptujemy warunki płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury 

8. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) ............................................................................................. 

2) ............................................................................................. 

3) ............................................................................................. 

4) ............................................................................................. 

5) ............................................................................................. 

 

 

 

 

.................., dn. ...................................... 

 

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

(podpis i pieczątka wykonawcy) 
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                                                                                   Załącznik Nr 2 

 

 

 

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

        data 

 

 

…………………………………… 

              nazwa oferenta 

 

……………………………………. 

 

……………………………………. 

                     adres 

 

Oświadczenie 
 

Nawiązując  do ogłoszenia o udzielenie zamówienia na: 

 DOSTAWĘ MASY MINERALNO - ASFALTOWEJ  ,,NA ZIMNO” do remontów 

cząstkowych  nawierzchni dróg powiatowych 

 

 Oświadczam, że nasza firma spełnia następujące warunki: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie, 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

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

(podpis osoby upoważnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) 

 
 

 

 

 

 



          Załącznik nr 3 

 

 

SPW. 273.288.2016        

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

§1 

 

Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby 

Wydziału Inwestycji i Drogownictwa  ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin, 100 ton masy 

mineralno - asfaltowej  ,,na zimno” do remontów cząstkowych  nawierzchni dróg 

powiatowych  zgodnej z określeniami zawartymi w SIWZ, z terminem realizacji  do dnia 

20.12.2016 r. Dostawy będą realizowane partiami, dostawa każdej partii nastąpi po 

uprzednim przesłaniu pocztą elektroniczną lub faxem przez upoważnionego pracownika WID 

tj. 

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

zlecenia określającego termin dostawy oraz ilość masy. Momentem odbioru masy na zimno 

jest podpisanie przez przedstawiciela Zamawiającego dokumentu WZ. 

Do odbioru masy na zimno i podpisania dokumentu WZ są upoważnieni pracownicy 

WID…………………………………………………………………………………………….. 

 

§2 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy (wynagrodzenie umowne) określa się na kwotę 

……………….zł brutto (słownie: ……………………………………….) w tym podatek 

VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2.Stawka za 1 tonę masy wynosi netto ………… zł. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszt 

związane z realizacją przedmiotu umowy w tym: masy na zimno, koszty transportu i zostało 

określone na podstawie oferty Wykonawcy. 

3. Płatności za faktury dokonywane będą przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, w 

ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do 

siedziby Zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza faktury częściowe za realizowane dostawy potwierdzone  

dokumentami WZ. 

5. Datę zapłaty strony przyjmują za datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu. 

 

§3 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto 

za przedmiot umowy, 

b) za opóźnienie w dostarczeniu partii masy na zimno przez Wykonawcę w stosunku do 

terminu wskazanego w zleceniu - w wysokości 2% wartości brutto partii dostarczonej 

z opóźnieniem za każdy rozpoczęty dzień, 

c) za opóźnienie w wymianie wadliwej partii masy Wykonawca zapłaci karę w 

wysokości 2% wartości brutto wadliwej partii za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych do wysokości faktycznie wyrządzonej szkody. 



 

§4 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z winy Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za 

przedmiot umowy. 

§5 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy pocztą elektroniczną, faxem lub pisemnie wg 

własnego uznania. 

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie 

dostarczyć do siedziby Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w 

Wołominie nową partię masy na zimno w ilościach zamówionych przez Zamawiającego w 

terminie 1 dnia od daty powiadomienia Wykonawcy o wadliwości partii. 

 

§6 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy nastąpić mogą jedynie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy 

prawa. 

3. Ewentualne spory między stronami rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 

dwa egzemplarze przeznaczone są dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                          WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptujemy istotne postanowienia umowy: 

 

 

        Miejscowość .................................................. dnia .......................................  roku 

 

 

 

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

                                                                             (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

dot. 

 

 

zakupu wraz z dostawą 100 ton masy mineralno – asfaltowej „na zimno” do 

remontów cząstkowych  nawierzchni dróg powiatowych 
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I. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą masy mineralno – asfaltowej „na zimno” do 
remontów cząstkowych w nawierzchni dróg powiatowych.   
Parametry techniczne bezwzględnie wymagane: 

a) .Niniejsze zamówienie obejmuje dostawę do 100 ton masy mineralno-asfaltowej 

,,na zimno” do remontów cząstkowych w nawierzchni dróg powiatowych. Miejsce 

dostawy siedziba: Wydział Inwestycji i Drogownictwa w Wołominie,  

ul. Kobyłkowska 1a. 

b) Masa mineralno-asfaltowa na zimno musi być wytwarzana z grysów i drogowego 

lepiszcza asfaltowego o następujących parametrach: 

- grysy z litego surowca skalnego ze skał magmowych kl. I, gat. I wg normy                 

PN-EN13043:2004 

- wygląd i konsystencja: mieszanka jednorodna, urabialna, barwy czarnej, 

- uziarnienie: od 0 mm do 8 mm, 

- przedział temperatur, w których może być stosowana: od -10°C do 30°C 

- okres składowania minimum 6 miesięcy od daty produkcji (tj. w niniejszym 

zamówieniu od daty dostawy każdej partii) 

c) Masa powinna posiadać aktualną aprobatę IBDiM oraz aktualny atest PZH oraz 

firmową instrukcję w języku polskim, określającą szczegółowe zasady oraz 

warunki stosowania, składowania i transportu oraz kartę charakterystyki substancji 

chemicznej. 

d) Masę należy dostarczać w foliowych workach o wadze od 20 do max. 25 kg. 

Każdy worek musi być zgrzany termicznie lub związany, w celu zabezpieczenia 

przed wysypaniem masy i ulatnianiem jej składników. Worki należy dostarczać na 

paletach typu „Euro” 

e) Dostawa masy będzie realizowana sukcesywnie (w kilku terminach) na polecenie 

Zamawiającego partiami do 50 ton jednorazowo.  

f) Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie na dostawę masy na podstawie e-

mail  lub faxem, a dostawa powinna być zrealizowana w ciągu 72 godzin od chwili 

otrzymania zgłoszenia. Termin dostawy masy do siedziby WID Wykonawca 

będzie uzgadniał z pracownikami Zamawiającego. 

g) Wykonawca zapewnia dostawę masy własnym transportem i na swój koszt, 

h) Zapłata nastąpi w częściach- za faktycznie dostarczoną ilość masy, po wykonaniu 

każdorazowej dostawy. W przypadkach wątpliwych Zamawiający zastrzega sobie 

prawo kontroli laboratoryjnej dostarczonej masy z każdej partii dostawy w 

wybranym przez siebie laboratorium. W przypadku stwierdzenia wadliwości 

przedmiotu dostawy kosztami badań zostanie obciążony Wykonawca. Poniesie on 

również koszty wymiany partii dostawy na materiał zgodny z wymogami. 

II. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: do 20.12.2016 

III. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

Wiedza i doświadczenie: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



Referencje, wykaz min 3 dostaw  z ostatnich 2 lat, wartość realizowanych dostaw nie 

mniejsza niż 50.000 zł każda. 

 

Inne dokumenty niezbędne do złożenia oferty: 

- wypełniony formularz ofertowy, 

- zaakceptowane istotne postanowienia umowy. 

IV. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania 

się z wykonawcami. 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres: 

 Powiat Wołomiński 

 ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin 

Telefaks: (022) 776-50-93 

e-mail: wid@powiat-wolominski.pl 

Dopuszcza się porozumiewanie drogą elektroniczną. 

2. Osobami ze strony zamawiającego  uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z  

wykonawcami są:  w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Waldemar Jeznach – Inspektor  

WID. 

3. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację 

istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

7. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z 

zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 

istotnych warunków zamówienia. 

8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 

również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.  

W/w informacje oraz informacje dot. przedłużenia terminu składania ofert, jeżeli będzie to 

niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, otrzymają 

wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 

zostaną umieszczone na stronie BIP Starostwa Wołomińskiego. 

V. Termin związania ofertą 

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres  30  dni od upływu terminu do składania ofert. 

VI.  Opis przygotowania oferty 

1. Przygotowanie oferty 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 

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 

możliwości dekompletacji zawartości oferty.  

10) W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentów, kopie te winny być potwierdzone 

własnoręcznym podpisem i dopiskiem „za zgodność z oryginałem” przez uprawnionego 

przedstawiciela wykonawcy. 

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w  zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, 

ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin  

      do dnia 02.12.2016. do godz. 12
00 

 

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego 

na adres: 

            j.w 

Oznakowanie oferty następujące:  

- dane oferenta (nazwa, siedziba) 

- „zakup z dostawą masy mineralno – asfaltowej „na zimno” do remontów cząstkowych  

nawierzchni dróg powiatowych 

nie otwierać przed  02.12.2016 r. godz. 14
00

 

3.   Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 

4. Miejsce otwarcia ofert:    W siedzibie zamawiającego  

    Starostwo Powiatowe w Wołominie 

    05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a  
 

    Wydział Inwestycji i Drogownictwa, dnia 02.12.2016 r. o godz. 14
00

 

5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym 

wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny  

            Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia łącznie z kosztami wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W cenie 

powinny być uwzględnione wszystkie ewentualne opłaty celne, wszystkie podatki  łącznie z 

podatkiem od towarów i usług VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie 

ważności oferty. 

Walutą obowiązującą  dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w kosztorysie ofertowym i 

innych dokumentach powinny być wyrażone w PLN. Płatności będą dokonywane jedynie na 

podstawie faktur Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 

 

 


