SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO netto
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Tomaszów Lubelski MIEJSKI ZARZĄD DRÓG ul. Piotra Ściegiennego 57; 22-600 Tomaszów
Lubelski NIP 921-198-17-49, telefon 84 664 27 35, faks 84 543 24 32, godziny urzędowania 700 - 1500,
email: mzd@mzdtomaszow.pl m.sawiak@tomaszow-lubelski.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia: Wybór ofert cenowych w postępowaniu o wartości szacunkowej
poniżej 30 000 EURO netto. Postępowanie zgodnie z art. 4 pkt 8, nie podlega Ustawie z 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 poz. 1986 ze zm.).
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Zakup z dostawą cementu na potrzeby zadań inwestycyjnych
z zakresu budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2019 roku, w ilości
ogółem: cement portlandzki workowany CEM II/B-M 32,5R – 10,50t.
3.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianego cementu
w przypadku konieczności ograniczenia lub zwiększenia zakresu prac inwestycyjnych z konsekwencją
zmiany wartości umownej przedmiotu zamówienia.
3.3 Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego.
4. Wymagania stawiane Dostawcy:
4.1 Dostawca bezwzględnie przestrzegał będzie terminów i wielkości dostaw (dzień i godzina dostawy)
zgłoszonych dwa dni wcześniej przez Zamawiającego.
4.2 Dostarczony produkt będzie polskiej produkcji.
4.3 Dostawca wystawi deklarację zgodności dostarczonych partii cementu z obowiązującymi normami:
PN-EN 197-1:2012 Cement.
4.4 Dostawca zaakceptuje terminy płatności – do 30 dni od daty złożenia faktury.
5. Termin wykonania zamówienia:
- do 30.11.2019r. - dostawa cementu nastąpi sukcesywnie w ilościach i terminach według
zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego dwa dni wcześniej.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci którzy złożą w wymaganym terminie ofertę wraz
z niezbędnymi dokumentami i załącznikami (wykaz dokumentów – pkt 7 niniejszej SIWZ).
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę:
7.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr1).
7.2 Podpisana kalkulacja cenowa (załącznik nr1a).
7.3 Podpisany przez Dostawcę projekt umowy (załącznik nr2).
Są to jedyne i bezwzględnie wymagane dokumenty składające się na ofertę.
8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Dostawcami:
8.1 Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Dostawcami od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, są: mgr inż. Marta Śledź, inż. Monika Sawiak, tel. 84 664 27 35.
9. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający odstępuje od ustanowienia wadium.
10. Termin związania ofertą: Oferent pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od
terminu składania ofert.
11. Miejsce oraz termin składania ofert:
11.1 Oferty należy składać do dnia 05.04.2019r. do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego.
11.2 Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.
11.3 Oferty złożone osobiście, nadesłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem
posłańca muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego do 05.04.2019r. do godziny 1100.
11.4 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.04.2019r. o godzinie 1115, w siedzibie Zamawiającego.
11.5 Otwarcie ofert jest jawne.
12. Opis sposobu obliczania ceny:
12.1 Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (załącznik
nr1) i obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 3 niniejszej SIWZ.

12.2 Cena oferty wynika z kalkulacji cenowej cementu do budowy dróg i chodników (załącznik nr1a)
i musi uwzględniać wszystkie koszty, czynniki i uwarunkowania wynikające z wymagań podanych
w SIWZ.
12.3 Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
12.4 Koszt dostawy i rozładunku cementu należy wkalkulować w cenę jednostkową.
12.5 Cena jednostkowa dostarczanego cementu nie ulegnie zmianie przez okres związania ofertą oraz
okres realizacji zamówienia.
12.6 Wartość ogólna zamówienia może ulec zmianie w przypadku konieczności zwiększenia lub
zmniejszenia ilości cementu wynikłej ze zwiększenia lub ograniczenia zakresu prac inwestycyjnych przy
zachowaniu ceny jednostkowej.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:
13.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrzenia
jeżeli:
a) oferta – co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w specyfikacji,
b) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Dostawca spełnia warunki formalne określone
niniejszą specyfikacją,
c) oferta złożona została w określonym przez Zamawiającego terminie.
13.2 Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium najkorzystniejszej ceny.
13.3 Oferta która przedstawia najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą.
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
14.1 Odstępuje się od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:
15.1 Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
15.2 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy:
a) w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie
terminu realizacji zamówienia,
b) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu zamówienia,
c) zmiana wysokości wynagrodzenia umownego w związku z okolicznościami wymienionymi w punkcie
15.2 lit. b),
d) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację
zadania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia,
e) wynagrodzenie Dostawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany
podatku VAT,
f) zmiana wynikająca ze zmiany danych podmiotowych Dostawcy,
g) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.
15.3 Określenie warunków zmian:
a) inicjowanie zmian – na wniosek Dostawcy lub Zamawiającego,
b) zgoda obu stron umowy.
16. Informacje o ofertach częściowych, wariantowych, umowie ramowej i aukcji elektronicznej
oraz wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu:
16.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
16.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16.3 Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
16.4 Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
16.5 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym i Dostawcami:
17.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Dostawcą w walucie innej niż waluta polska.
18. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
- załącznik Nr 1
- załącznik Nr 1a
- załącznik Nr 2

Wzór formularza ofertowego,
Kalkulacja cenowa,
Projekt umowy.

