Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu
ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz
tel./faks 056 46 48 257
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniŜej 60.000 euro
na zakup i dostawę znaków drogowych

1. Zamówienie obejmuje zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego znaków
drogowych w następującym asortymencie i ilościach:
1) A-1 „niebezpieczny zakręt w prawo” - 9 szt. (odblaskowy I generacji -ø 900 średni)
2) A-2 „niebezpieczny zakręt w lewo” - 8 szt. (odblaskowy I generacji - ø 900 średni)
3) A-3 „niebezpieczne zakręty-pierwszy w prawo” - 26 szt. (odblaskowy I generacji - ø 900
średni)
4) A-4 „niebezpieczne zakręty-pierwszy w lewo” - 18 szt. (odblaskowy I generacji - ø 900
średni)
5) A-5 „skrzyŜowanie dróg” – 5 szt. (odblaskowy I generacji – ø 900 średni)
6) A-6a „skrzyŜowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach” - 3 szt.
(odblaskowy I generacji – ø 900 średni)
7) A-6b „skrzyŜowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie” – 3 szt.
(odblaskowy I generacji – ø 900 średni)
8) A-6c „skrzyŜowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie” – 6 szt.
(odblaskowy I generacji – ø 900 średni)
9) A-7 „ ustąp pierwszeństwa” – 7 szt. (odblaskowy II generacji – ø 900 średni)
10) A-11 „nierówna droga” – 2 szt. (odblaskowy I generacji – ø 900 średni)
11) A-18b „zwierzęta dzikie” - 2 szt. (odblaskowy I generacji - ø 900 średni)
12) A-22 „niebezpieczny zjazd” – 2 szt. (odblaskowy I generacji – ø 900 średni”
13) A-23 „stromy podjazd” – 2 szt. (odblaskowy I generacji – ø 900 średni)
14) A-30 „inne niebezpieczeństwo” – 6 szt. (odblaskowy I generacji – ø 900 średni)
15) A-33 „zator drogowy” – 2 szt. (odblaskowy I generacji – ø 900 średni)
16) B-33 „ograniczenie prędkości” - 1 szt. (odblaskowy I generacji – ø 800 średni, opis w
dodatku nr 1)
17) B-35 „zakaz postoju” – 2 szt. (odblaskowy I generacji – ø 800 średni)
18) B-42 „koniec zakazów” - 1 szt. (odblaskowy I generacji – ø 800 średni)
19) D-1 „droga z pierwszeństwem” - 2 szt. (odblaskowy I generacji – średni)
20) D-2 „koniec drogi z pierwszeństwem”- 2 szt. (odblaskowy I generacji – średni)
21) D-6 „przejście dla pieszych” - 2 szt. (odblaskowy I generacji, średni 600x600)
22) D-18a „parking” - 2 szt. (odblaskowy I generacji – średni)
23) D-42 „obszar zabudowany” - 12 szt. (odblaskowy I generacji – 1200x530)
24) D-43 „koniec obszaru zabudowanego” - 12 szt. (odblaskowy I generacji – 1200x530)
25) E-2a „drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni” – 6 szt. (odblaskowy I generacji –
opis w dodatku nr 1)
26) E-4 „drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość” – 9 szt.
(odblaskowy I generacji opis w dodatku nr 1)
27) E-17a „miejscowość” – 17 szt. (odblaskowy I generacji – opis w dodatku nr 1)
28) E-18a „koniec miejscowości” – 17 szt. (odblaskowy I generacji – opis w dodatku nr 1)
29) F-3a „granica obszaru administracyjnego” – 2 szt. (odblaskowy I generacji – opis w
dodatku nr 1)

30) G-1a „słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni” – 2
szt. (odblaskowy I generacji)
31) G-1b „słupek wskaźnikowy z dwoma kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni” -2
szt. (odblaskowy I generacji)
32) G-1c „słupek wskaźnikowy z jedna kreską umieszczany po prawej stronie jezdni” – 2 szt.
(odblaskowy I generacji)
33) T-16 „tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów straŜy poŜarnej” - 2 szt.
(odblaskowy I generacji)
34) U-1a „słupki prowadzące” – 26 szt. (odblaskowy I generacji)
35) U-3a „tablica prowadząca pojedyncza” - 15 szt. (odblaskowy I generacji)
36) słupki do znaków ocynkowane ø 50 :
- 3,5 m – 230 szt.
- 2,0 m – 18 szt.
37) obejmy ocynkowane :
- zwykła
– 410 szt.
- dwustronna – 68 szt.
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV:
-28527420-2 – znaki drogowe
-28824600-0 – słupki drogowe
2. Nie dopuszcza się moŜliwości składania ofert częściowych.
3. Nie dopuszcza się moŜliwości składania ofert wariantowych.
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 3 lipca 2007 r.
5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna odebrać w Powiatowym Zarządzie
Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233 (pokój nr 2) lub za pośrednictwem poczty.
SIWZ znajduje się teŜ na stronie internetowej: bip.powiatgrudziadzki.pl.
6. Oferty naleŜy składać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu przy ul.
Paderewskiego 233 pok. 2, nie później niŜ w dniu 28 maja 2007 r. do godz. 1300.
7. Uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
-

Pan Janusz RóŜański – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu,
tel. 056 46 48 257,
w godz. 700 – 1500
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Kryterium oceny ofert: jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniŜszą ceną.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2007 r. o godz. 1315 w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 2.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złoŜenia oferty.
12. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
•

wypełniony i podpisany formularz ofertowy;

•

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z
2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.);

•

oświadczenie o przyjęciu projektu umowy i związania ofertą przez okres 30 dni,
akceptacji warunków przetargu, dokumentów przetargowych wraz z projektem umowy
i przyjęciu ich bez zastrzeŜeń;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej), wystawionego nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z uiszczaniem naleŜnych opłat
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo, Ŝe uzyskał zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności – wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;

•

jeŜeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z
właściwego rejestru lub ewidencji, wymagane jest załączenie oryginalnego dokumentu
uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy;

•

podpisany formularz projektu umowy

•

dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu oraz jakość wyrobu w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2004 r. Nr 92,
poz. 881):
- aprobata techniczna

•

wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, min. 2 dostaw znaków drogowych i
słupków dla odbiorców publicznych, o wartości min. 50.000,00 zł kaŜda, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

13. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2
oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych a
takŜe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kierownik PZD
/-/ Janusz RóŜański

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Paderewskiego 233
86-300 Grudziądz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA ZAKUP I DOSTAWĘ ZNAKÓW DROGOWYCH

maj, 2007 r.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Paderewskiego 233
86-300 Grudziądz
e-mail : pzdgrudziadz@op.pl
1) godziny pracy PZD: poniedziałek – piątek 700 – 1500
2) pisma, wiadomości, informacje prosimy składać pisemnie do Powiatowego Zarządu Dróg
w Grudziądzu (pokój nr 2), ul. Paderewskiego 233, 86 – 300 Grudziądz
3) informacje moŜna przekazywać: faksem pod nr (056) 46 48 257
2. OKREŚLENIE TRYBU PRZETARGU
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).
3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa znaków drogowych.
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV:
28527420- 2 – znaki drogowe,
28824600- 0 – słupki drogowe
3.2. Zamówienie obejmuje zakup znaków drogowych i dostarczenie ich do siedziby
Zamawiającego:
37) A-1 „niebezpieczny zakręt w prawo” - 9 szt. (odblaskowy I generacji -ø 900 średni)
38) A-2 „niebezpieczny zakręt w lewo” - 8 szt. (odblaskowy I generacji - ø 900 średni)
39) A-3 „niebezpieczne zakręty-pierwszy w prawo” - 26 szt. (odblaskowy I generacji - ø 900
średni)
40) A-4 „niebezpieczne zakręty-pierwszy w lewo” - 18 szt. (odblaskowy I generacji - ø 900
średni)
41) A-5 „skrzyŜowanie dróg” – 5 szt. (odblaskowy I generacji – ø 900 średni)
42) A-6a „skrzyŜowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach” - 3 szt.
(odblaskowy I generacji – ø 900 średni)
43) A-6b „skrzyŜowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie” – 3 szt.
(odblaskowy I generacji – ø 900 średni)
44) A-6c „skrzyŜowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie” – 6 szt.
(odblaskowy I generacji – ø 900 średni)
45) A-7 „ ustąp pierwszeństwa” – 7 szt. (odblaskowy II generacji – ø 900 średni)
46) A-11 „nierówna droga” – 2 szt. (odblaskowy I generacji – ø 900 średni)
47) A-18b „zwierzęta dzikie” - 2 szt. (odblaskowy I generacji - ø 900 średni)

48) A-22 „niebezpieczny zjazd” – 2 szt. (odblaskowy I generacji – ø 900 średni”
49) A-23 „stromy podjazd” – 2 szt. (odblaskowy I generacji – ø 900 średni)
50) A-30 „inne niebezpieczeństwo” – 6 szt. (odblaskowy I generacji – ø 900 średni)
51) A-33 „zator drogowy” – 2 szt. (odblaskowy I generacji – ø 900 średni)
52) B-33 „ograniczenie prędkości” - 1 szt. (odblaskowy I generacji – ø 800 średni, opis w
dodatku nr 1)
53) B-35 „zakaz postoju” – 2 szt. (odblaskowy I generacji – ø 800 średni)
54) B-42 „koniec zakazów” - 1 szt. (odblaskowy I generacji – ø 800 średni)
55) D-1 „droga z pierwszeństwem” - 2 szt. (odblaskowy I generacji – średni)
56) D-2 „koniec drogi z pierwszeństwem”- 2 szt. (odblaskowy I generacji – średni)
57) D-6 „przejście dla pieszych” - 2 szt. (odblaskowy I generacji, średni 600x600)
58) D-18a „parking” - 2 szt. (odblaskowy I generacji – średni)
59) D-42 „obszar zabudowany” - 12 szt. (odblaskowy I generacji – 1200x530)
60) D-43 „koniec obszaru zabudowanego” - 12 szt. (odblaskowy I generacji – 1200x530)
61) E-2a „drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni” – 6 szt. (odblaskowy I generacji –
opis w dodatku nr 1)
62) E-4 „drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość” – 9 szt.
(odblaskowy I generacji opis w dodatku nr 1)
63) E-17a „miejscowość” – 17 szt. (odblaskowy I generacji – opis w dodatku nr 1)
64) E-18a „koniec miejscowości” – 17 szt. (odblaskowy I generacji – opis w dodatku nr 1)
65) F-3a „granica obszaru administracyjnego” – 2 szt. (odblaskowy I generacji – opis w
dodatku nr 1)
66) G-1a „słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni” – 2
szt. (odblaskowy I generacji)
67) G-1b „słupek wskaźnikowy z dwoma kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni” -2
szt. (odblaskowy I generacji)
68) G-1c „słupek wskaźnikowy z jedna kreską umieszczany po prawej stronie jezdni” – 2 szt.
(odblaskowy I generacji)
69) T-16 „tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów straŜy poŜarnej” - 2 szt.
(odblaskowy I generacji)
70) U-1a „słupki prowadzące” – 26 szt. (odblaskowy I generacji)
71) U-3a „tablica prowadząca pojedyncza” - 15 szt. (odblaskowy I generacji)
72) słupki do znaków ocynkowane ø 50 :
- 3,5 m – 230 szt.
- 2,0 m – 18 szt.
37) obejmy ocynkowane :
- zwykła
– 410 szt.
- dwustronna – 68 szt.
3.3 Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w opisie stanowiącym
dodatek nr 1 do specyfikacji.
3.4 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte zostały w szczegółowej
specyfikacji technicznej stanowiącej dodatek nr 2 do specyfikacji.
4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEśELI ZAMAWIAJĄCY
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.

DOPUSZCZA

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7
Zamawiający nie przewiduje dokonania zamówień uzupełniających.
6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY
WARIANTOWE, JEśELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie:
od dnia podpisania umowy do dnia 3 lipca 2007 r.
8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW–art.36 ust.1 pkt 5
8.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej
przedmiotem zamówienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
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;
5) złoŜą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami,
załącznikami oraz zaświadczeniami,
6) spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą siwz.
8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się :
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie
została dobrowolnie naprawiona do wszczęcia postępowania, chyba Ŝe nie wykonanie lub
nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary,
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowania, o których mowa
w pkt 8.1.
8.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni
uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierają błędy, z
zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3;

8.4. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z
zastrzeŜeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.;
8.5. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
8.6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
c) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie
art. 88 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2006 r. Nr
164, poz. 1163 ze zm.) lub błędy w obliczeniu ceny,
g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
h) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.
9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH – art. 36 ust. 1 pkt 6
9.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1,
 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych ( Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) - załącznik nr 2 ,
 oświadczenie o przyjęciu projektu umowy i związania ofertą przez okres 30 dni.,
akceptacji warunków przetargu, dokumentów przetargowych wraz z projektem
umowy i przyjęcia ich bez zastrzeŜeń - załącznik nr 3 ,
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
 jeŜeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z
właściwego rejestru lub ewidencji, wymagane jest załączenie oryginalnego dokumentu
uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy - załącznik nr 4 ,
 podpisany formularz projektu umowy - załącznik nr 5 ,
 dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu oraz jakość wyrobu w oparciu o
przepisy Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92 poz. 881) –tj.:
- aprobata techniczna,



wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, min. 2 dostaw znaków drogowych i
słupków dla odbiorców publicznych, o wartości min. 50 000,00 zł kaŜda, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – załącznik nr 6.

9.2. Wszystkie kserokopie i odpisy muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Za konieczne, a jednocześnie wystarczające, uznaje się złoŜenie na kserokopii
dokumentów własnoręcznego podpisu, poprzedzonego dopiskiem „za zgodność
z oryginałem”, przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu
Wykonawcy.
Uwaga: Kserokopie dokumentów muszą być czytelne.

10. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę sporządzoną i zapakowaną wraz z załącznikami według sposobu określonego w
niniejszej specyfikacji naleŜy dostarczyć do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w
Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, 86 – 300 Grudziądz, pok. nr 2.
Termin składania ofert: najpóźniej w dniu 28 maja 2007 r. do godz. 1300
Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

OTWARCIE OFERT nastąpi w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu
ul. Paderewskiego 233 Grudziądz, pokój nr 2 w dniu 28 maja 2007 r. o godz. 1315
Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe
informacje dotyczące ceny. Następnie w trybie niejawnym dokonana zostanie ocena złoŜonych
ofert.

11. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z
zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca
przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa wyŜej faksem lub drogą
elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
Wszelkiego rodzaju wyjaśnienia związane z udzielanym zamówieniem mogą wykonawcy
uzyskać w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu ul. Paderewskiego 233 lub
telefonicznie, tel. 056 46 48 257
Osobami upowaŜnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
1) Pan Janusz RóŜański – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu, tel.
0564648257.

13.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
14.1 Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu oferty.
14.2 Do oferty wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej siwz.
14.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i napisana ręcznie czytelnie lub na
komputerze oraz podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy i zawierać
informacje oraz załączniki określone w niniejszej specyfikacji.
14.4 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14.5 Ofertę składa się, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej. Zamawiający nie
wyraŜa zgody na złoŜenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.
14.6 Wykonawca, moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
14.7 Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
14.8 Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
14.9 Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.
14.10 Załączniki SIWZ, które wykonawca jest zobowiązany złoŜyć w ofercie powinny być
wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg warunków, i postanowień SIWZ.
14.11 KaŜda strona oferty powinna być ponumerowana.
14.12 Oferta musi być podpisana przez umocowanego przedstawiciela/przedstawicieli
wykonawcy upowaŜnionego/upowaŜnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu
wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.
14.13 Dokumenty wskazane w punkcie 9 są składane w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność.
14.14 Wszelkie kserokopie muszą być czytelne i potwierdzone za zgodność z oryginałem
(przez poświadczenie za zgodność z oryginałem zamawiający rozumie złoŜenie na kserokopii
dokumentu podpisu wykonawcy poprzedzonego dopiskiem „za zgodność z oryginałem”).
14.15 Wszelkie formularze, załączniki oraz miejsca, w których wykonawca naniesie zmiany
muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
14.16 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
15.OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERTY
Składane oferty powinny być podwójnie opakowane w zwykłych kopertach lub paczkach.
Zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane na adres zamawiającego i
posiadać oznaczenie „Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę znaków drogowych”
oraz klauzulę „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 28.05.2007 r. godz. 1315”.
Poza oznaczeniami j.w. opakowanie wewnętrzne winno być zaopatrzone w nazwę i adres
Wykonawcy.
W przypadku złoŜenia ofert przed wyznaczonym terminem wykonawcy będą mogli
dokonywać w nich zmian, uzupełnień, a nawet je wycofać pod warunkiem pisemnego
powiadomienia zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofania ofert przed upływem
terminu ich składania.
Powiadomienie o prowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naleŜy złoŜyć w sposób i w
formie przewidzianej dla oferty z tym, Ŝe koperty zewnętrzne muszą być dodatkowo
oznaczone „ Zmiana” lub „ Wycofanie”.

16. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY art. 36 ust.1
pkt 12 i 13
Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniŜszą ceną.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:
cena -100 %
W kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór:
(oferowana najniŜsza cena brutto)
Cena =

__________________________________________________

x 100

(cena badanej oferty brutto)
16.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
16.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego wraz z kosztami
transportu.
16.3 Cena moŜe być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
16.4 Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania) oraz okres realizacji
(wykonania) zamówienia.
16.5 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia naleŜy przedstawić w „Formularzu
ofertowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
17.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi
wykonawców, którzy złoŜyli ofertę o:
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano i uzasadnienie jej wyboru.
2) Wykonawcach, których ofert zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17.2 WyŜej wymienione informacje dotyczące wyboru Zamawiający zamieści na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
17.3 Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed upływem terminu
związania ofertą.
18. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
19. INOFRMACJA O WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

20. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej
specyfikacji.
21. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY
Środki ochrony prawnej określone w dziale 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
przysługują Wykonawcy oraz innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów niniejszej ustawy.
UWAGA:
1. Ofertę naleŜy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi niniejszą
specyfikacją.
2. Oferty nie spełniające wymagań określonych w ustawie i specyfikacji istotnych
warunków zamówienia będą odrzucane.
Sporządził:
Hanna Pawlak
Jakub Tadych

ZATWIERDZAM
Kierownik
/-/ inŜ. Janusz RóŜański

Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczenie o przyjęciu projektu umowy i związania ofertą przez okres 30 dni oraz
o zapoznaniu się z SIWZ i przyjęciu jej do wiadomości bez zastrzeŜeń.
4. UpowaŜnienie do podpisania oferty (jeŜeli nie wynika ono z odpisu lub wyciągu z
właściwego rejestru lub ewidencji.
5. Projekt umowy
6. Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym

Dodatki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowa specyfikacja techniczna.

( pieczęć wykonawcy )
Załącznik nr 1
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
.......................................dnia.......................

FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę znaków drogowych,
zgodnie z warunkami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
Lp.
1

Przedmiot
zamówienia
A-1

Ilość
szt.
9

2

A-2

8

3

A-3

26

4

A-4

18

Cena jedn.
netto (w zł)

Wartość netto
(w zł)

5

A-5

5

6

A-6a

3

7

A-6b

3

8

A-6c

6

9

A-7

7

10

A-11

2

11

A-18b

2

12

A-22

2

13

A-23

2

14

A-30

6

15

A-33

2

16

B-33

1

17

B-35

2

18

B-42

1

19

D-1

2

20

D-2

2

21

D-6

2

22

D-18a

2

23

D-42

12

24

D-43

12

25

E-2a

6

26

F-4

9

27

E-17a

17

28

E-18a

17

29

F-3a

2

30

G-1a

2

31

G-1b

2

32

G-1c

2

33

T-16

2

34

U-1a

26

35

U-3a

15

36

słupki

37

dł. 3,5

230

dł. 2,0

18

obejmy

zwykłe

410

dwustronne

48

Łącznie za cenę:
netto

________________________ zł

podatek VAT

________________________.zł

co łącznie stanowi kwotę brutto

________________________ zł

(słownie: ………………………………………………………………....................zł)
zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym.

Oświadczam, Ŝe:
- akceptuję wskazany w SIWZ czas związaną ofertą – 30 dni,
- w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu, i na
zasadach określonych w SIWZ,
- warunki płatności – zgodnie z umową,
- oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje, potrzebne do
właściwego przygotowania oferty,
- oświadczamy, Ŝe firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz złoŜyliśmy wszystkie wymagane dokumenty
potwierdzające spełnianie tych warunków,
-

załącznikami do niniejszej oferty są:
a)
.................................................................................................................................................
b)
.................................................................................................................................................
c)
.................................................................................................................................................
d)
.................................................................................................................................................
e)
.................................................................................................................................................
f)
.................................................................................................................................................
g)
.................................................................................................................................................
h)
.................................................................................................................................................

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

(podpis upowaŜnionego przedstawiciela
wykonawcy)

Załącznik nr 2
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa wykonawcy
___________________________________________________________________________
Dokładny adres wykonawcy
___________________________________________________________________________

Numer telefonu
___________________________________________________________________________
Numer teleksu/fax.
___________________________________________________________________________

Oświadczam, Ŝe:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

__________________________
(pieczątka wykonawcy)

____________________________
(podpis upowaŜnionego przedstawiciela
wykonawcy)

Załącznik nr 3
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
przyjmuję ją do wiadomości bez zastrzeŜeń.

UwaŜam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia złoŜenia oferty i zobowiązuje się do
zawarcia umowy, jeŜeli moja oferta zostanie wybrana.

____________________________
(miejsce i data)

_______________________________
(podpis upowaŜnionego przedstawiciela
wykonawcy)

Załącznik nr 4
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

________________________
(pieczęć adresowa firmy)
UpowaŜnienie do podpisania oferty

Zarejestrowana nazwa firmy: ___________________________________________________

Siedziba firmy: ______________________________________________________________
Dokładny adres firmy: ________________________________________________________
Telefony firmy: _____________________________________________________________
Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji: ________________________________________
___________________________________________________________________________
1. UpowaŜnionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz
innych dokumentów związanych z postępowaniem na zakup i dostawę znaków drogowych
jest:
___________________________________________________________________________
2. UpowaŜniamy Zamawiającego, lub Jego upowaŜnionych przedstawicieli do
przeprowadzenia badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i
przedstawionych informacji oraz do wyjaśnienia wszystkich aspektów zgłoszonej oferty.
3. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi moŜna kontaktować się w celu uzyskania dalszych
informacji, jeŜeli będą wymagane:
a) informacje techniczne:
tel. ____________________________
Pan/Pani:___________________________________________________________________
b) informacje finansowe:
tel. ____________________________
Pan/Pani: ___________________________________________________________________
4. Deklarujemy, Ŝe wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i
załącznikach są aktualne i kompletne.

_____________________________

________________________________

(miejsce i data)

(podpis wykonawcy)

Załącznik nr 5
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
UMOWA nr _______
na zakup i dostawę znaków drogowych
zawarta w dniu __________ 2007 roku w Grudziądzu
pomiędzy :
Powiatem Grudziądzkim reprezentowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w
Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, 86 – 300 Grudziądz

NIP 876 – 20 – 23 – 647

REGON 871132750

w imieniu którego występuje :
Pan Janusz RóŜański – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu
zwanym dalej ,,Zamawiającym”
a
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
reprezentowanym przez:
___________________________________________________________________________
zwanym dalej „Wykonawcą”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, strony postanowiły co następuje :
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa znaków drogowych (w asortymencie i
ilościach określonych w specyfikacji i dodatku nr 1 do specyfikacji) zgodnie z ofertą
Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaŜy materiałów wymienionych w § 1 umowy
odpowiadających parametrom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach oraz posiadających
odpowiednie atesty.
§3
1.
2.
3.

Dostawy materiałów będą realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 3 lipca 2007 r.
Dostawy materiałów odbywać się będą transportem Wykonawcy na miejsce wskazane
przez Zamawiającego.
O kaŜdej wysyłce materiałów Wykonawca powiadomi telefonicznie Zamawiającego w dniu
wysyłki a następnie dołączy dokument potwierdzający ilość i parametry wysłanego materiału.

§4
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę:
netto
________________ zł
podatek VAT
________________.zł
co łącznie stanowi kwotę brutto
________________ zł

(słownie złotych: ____________________________________________________________ )
zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, po dostarczeniu
całości zmówienia i wystawieniu faktury
2. Płatność dokonana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie do 21 dni
od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury .

§5
W przypadku złoŜenia reklamacji, Zamawiający zwróci na koszt Wykonawcy materiały będące
przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad.

§6
1.

W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,3% kwoty umownej za kaŜdy dzień zwłoki.
2. W razie niewykonania umowy lub przerwania dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.
2 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w trybie i na zasadach określonych w art.145 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2006 r. Nr. 164, poz. 1163 z
późn. zm.).
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonywane z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.

§9
Umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 3.07.2007
r.

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

____________________________

___________________________

( pieczęć wykonawcy )
Załącznik nr 6
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

Doświadczenie zawodowe
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego , na:
na dostawę znaków drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Grudziądzu
na potwierdzenia warunku, o którym mowa w art.22.ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, oświadczamy, Ŝe reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich
3 lat następujące zamówienia o charakterze i złoŜoności porównywalnej z przedmiotem
zamówienia:

Rodzaj i zakres
zamówienia

Czas realizacji
Wartość
zamówie- początek zakończe
nia
nie

Nazwa
zleceniodawcy

Wartość za
którą
oferent był
odpowiedzialny

..................................................
(podpis upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy)
.............................. dn. ....................................
Dodatek nr 1
do specyfikacji

Dodatek nr 2
do specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna
07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe i odbiór robót związanych z
wykonaniem i dostawą znaków drogowych.
1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą sprzedaŜy znaków drogowych.
1.3. Wymagania dotyczące realizacji robót
Wszystkie znaki wymienione w dokumentacji mogą być zamówione u producenta, który
zapewni właściwą jakość wykonania i minimalny 7-letni okres gwarancji na odblaskowość
folii typu 1.
2.0. MATERIAŁY
2.1. Tarcze znaków
Znaki konwencjonalne powinny być wykonane jako jeden element z blachy
ocynkowanej grub.1,25 mm o podwójnie zaginanych krawędziach, będących jednocześnie
elementem konstrukcyjno – montaŜowym, dodatkowo wzmocnione profilem stalowym.
Tarcze znaków muszą być równe i gładkie bez odkształceń płaszczyzny (np.
pofałdowań, wgięć, lokalnych nierówności).
Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jeŜeli nie jest wykorzystana do umieszczenia
znaku dla jadących z przeciwnego kierunku, powinna mieć barwę szarą (najlepiej malowanie
proszkowe).
Grubość powłoki farby powinna wynosić co najmniej 2 µm. Na odwrotnej stronie
tarczy znaku naleŜy umieścić informacje zawierające dane identyfikujące producenta znaku,
typ folii odblaskowej uŜytej do wykonania lica znaku, miesiąc i rok produkcji znaku.
2.2. Lico znaków
Do wykonania lica znaków naleŜy uŜyć folii odblaskowej typu 1
Właściwości folii odblaskowej powinny spełniać wymagania określone w aprobacie
technicznej
Folia uŜyta do wykonania lica znaku powinna wykazać pełne związanie z tarczą znaku
przez cały czas deklarowanej trwałości znaku. Powierzchnia lica powinna być równa i gładka.
Niedopuszczalne są lokalne nie doklejenia, odklejenia, złuszczenia lub odstawanie
folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni .
Tło znaku powinno być wykonane z jednego kawałka folii
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemoŜliwić jej
odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Symbole, napisy naleŜy wykonać zgodnie z „Szczegółowymi warunkami
technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego ....” (D.U. nr 220 zał. z dn.23.12.2003 r.)
2.3. Słupki do znaków

Słupki do znaków powinny być wykonane z rury ocynkowanej ∅ 50 mm z zakotwieniem,
grubość ścianki mim. 3,5 mm.
2.4 Elementy mocujące -Elementy mocujące do tablic ( obejmy uniwersalne ) z regul. do 61
mm powinny być wykonane z
blachy ocynkowanej bez pęknięć ,naderwań ,
rozwarstwień. itp.

3.0. OZNACZENIE WYROBÓW
Na odwrotnej stronie tarczy znaku naleŜy umieścić informacje zawierające dane
identyfikujące producenta znaku, typ folii odblaskowej uŜytej do wykonania lica znaku,
miesiąc i rok produkcji znaku, deklarację zgodności z obowiązującymi normami wyrobu
budowlanego.
4.0. TRANSPORT
Wszystkie dostarczone wyroby powinny być opakowane w sposób zabezpieczający
przed uszkodzeniem w czasie transportu od Wykonawcy do magazynu Zamawiającego.
Opakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację znaków bez konieczności ich
rozpakowywania.
5.0. GWARANCJA
Wykonawca powinien określić trwałość wyrobów
wykonane znaki

i warunki gwarancji na

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Podczas odbioru kontroli podlegają następujące elementy wykonania:
- grubość i rodzaj blachy
- równość powierzchni lica znaku
- połączenie folii z tarczą znaku
- wymiary znaków ,liter i symboli
- zgodność kolorystyki znaków z „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla
znaków”
- zabezpieczenie antykorozyjne
- widoczność znaków w dzień
- widoczność i odblaskowość znaków w nocy
- obecność danych identyfikacyjnych na odwrotnej stronie tarczy
7.0. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 szt znaku , słupka lub obejmy
8.0. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z STT jeŜeli spełniają warunki wymienione
w pkt.1.3. 2.1 2.2. 2.3 . 2.4 3.0
9.0. ZASADY PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie i dostawę wymienionych w zamówieniu ilości
znaków zostanie przyjęte jako ryczałt, zgodnie z kosztorysem ofertowym

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-H-04651 - Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności
korozyjnej środowiska
BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych i Ŝeliwnych .Wymagania i badania.
Zał nr 220 do D..U. z dn.23.12.2003 r. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach”

