
Nr sprawy PZD.ZPU.16.2014

Częstochowa, dnia 14.07.2014 r.

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej (oferty) na 

„Dostawa i montaż osprzętu do ciągników z niezbędnymi częściami dla potrzeby Powiatowego Zarządu 
Dróg w Częstochowie”

(na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 
r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Zamawiający - Powiatowy Zarząd Dróg
Adres: ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa,
Telefon: (34) 322 92 22, faks: (34) 378 54 68
Adres e-mail: k.nowowiejska@czestochowa.powiat.pl  ,  
Witryna: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek od 07:30 do 15:30, wtorek od 7:30 do 16:00, piątek 
7:30 do 15:00,
NIP: 573-23-08-295, 
Regon: 151406009

2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  i  montaż  osprzętu  do  ciągników  z  niezbędnymi 

częściami dla potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie zgodnie z podziałem na 2 
zadania:
Zadanie nr 1
Dostawa i montaż zamiatarki ciągnikowej z niezbędnymi częściami na Obwód Drogowo-Mostowy 
nr 1 w Rudnikach 

Zadanie nr 2
Dostawa i montaż ładowacza czołowego z niezbędnymi częściami na Obwód Drogowo-Mostowy 
nr 1 w Rudnikach

2.2. Na zakres przedmiotu zamówienia (odpowiednio do zadania) składa się:
a) dostawa i montaż osprzętu do wyznaczonego miejsca (Zadanie nr 1 – Odm 1 w Rudnikach, ul. 

Dworcowa 8A, tel. 34/3279590, Zadanie nr 2 – Odm 3 w Poczesnej, tel. 34/3274066)
b) szkolenie operatorów w zakresie bezpiecznej obsługi osprzętu
c) uruchomienie osprzętu

2.3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A i 1B do zaproszenia.
2.4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę. W ofercie 

należy zaznaczyć, na które zadanie składa się ofertę (na zadanie nr 1 lub zadanie nr 2, lub na 
oby dwa zadania).

2.5. Dodatkowe wymagania:
2.5.1. Osprzęt  będący  przedmiotem  zamówienia  musi  być  fabrycznie  nowe  i pochodzić  z 

bieżącej produkcji (rok produkcji 2014),
2.5.2. Wykonawca w swojej ofercie może zaproponować osprzęt o parametrach nie gorszych 

od  podanych  w  zał.  1A  lub  1B, załączając  jednocześnie  dane  techniczne 
proponowanych zmian, oraz wpisując te dane odpowiednio w formularzach specyfikacji 
technicznej odpowiednio w kolumnie „PROPOZYCJA WYKONAWCY”. 

2.5.3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy, marki, TYPU I PARAMETRÓW 
i producenta oferowanego sprzętu.

2.5.4. Wykonawca,  najpóźniej  w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia,  zobowiązuje 
się dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty (w języku polskim):
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a) świadectwo homologacji osprzętu,
b) instrukcje obsługi w języku polskim
c) katalog części zamiennych
d) książki lub karty gwarancyjne,

2.5.5. Dostarczona  dokumentacja  użytkowa  musi  być  napisana  w  języku  polskim. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczone przez wykonawcę.

2.5.6. Uprawnienia  z  tytułu  gwarancji  i  rękojmi  oraz  warunki  serwisu,  jakie  powinien 
zapewnić  Wykonawca,  a  jakie  będą  przysługiwać  Zamawiającemu  w  stosunku  do 
Sprzedawcy osprzętu.
Zamawiający wymaga:
a) Gwarancja – min. 12 miesięcy od daty wydania przedmiotu zamówienia (gwarancja 

oraz pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny).
b) Rękojmia – 12 miesięcy na osprzęt od daty wydania przedmiotu zamówienia,
c) Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  pełny  serwis  gwarancyjny  i 

pogwarancyjny, a także do wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych.
d) Serwis gwarancyjny obejmujący:

- Czas  reakcji  serwisu  wynosił  będzie  maksymalnie  48 godzin.  Przez  reakcje 
serwisu rozumie się przyjazd gwaranta i przystąpienie do usuwania awarii.

- W przypadku, gdy w okresie  gwarancji  naprawa nie może być dokonana w 
siedzibie Zamawiającego, wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny 
oraz pokryje koszty dojazdu (transportu) osprzętu do serwisu - czas przybycia 
serwisu wynosił będzie maksymalnie 48 godzin.

- Zgłoszenia awarii będą składane telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 
do 15:00. Zgłoszenia faksem przyjmowane będą całą dobę.

- Maksymalny  czas  usunięcia  usterki/dokonania  naprawy:  10  dni 
kalendarzowych od momentu zgłoszenia,

- W razie nie usunięcia powstałych wad w w/w terminie Sprzedawca osprzętu 
zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  w  wysokości  0,2  %  wartości  ceny 
określonej  w  zał.  nr  1  do  SIWZ  (formularz  ofertowy),  dotyczącej 
przedmiotowego zamówienia, za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku, gdy w okresie gwarancji zaistnieje konieczność naprawy sprzętu 
objętego umową przez czas dłuższy niż 7 dni, Wykonawca na czas naprawy 
zapewni  Zamawiającemu  sprzęt  zastępczy  o  parametrach  technicznych  nie 
gorszych niż naprawiony,

- W  przypadku  nie  dostarczenia  sprzętu  zastępczego  Sprzedawca  zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 % ceny określonej w zał. nr 1 
do  SIWZ  (formularz  ofertowy),  odpowiednio  do  zadania  -  dotyczącej 
przedmiotowego zamówienia, za każdy dzień zwłoki.

- Serwis świadczony będzie przez firmę posiadająca autoryzacje producenta oraz 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

- Usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji będzie usunięta przez 
serwis  bezpłatnie,  łącznie  z  ewentualnym  transportem osprzętu  do  serwisu, 
kosztami części i robocizny.

- Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego odbioru przedmiotu 
zamówienia.

- Okres gwarancji biegnie na nowo dla elementów wymienionych,
- Wykonawca zapewni dostęp do autoryzowanego serwisu w promieniu 100 km 

od siedziby Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie Polski;
- Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny oraz dostęp do części zamiennych 

w okresie 7 lat po upływie terminu gwarancji; 
- Wykonawca  zobowiązany jest  do  podania  nazwy producenta,  nazwy,  marki, 

modelu  oraz  parametrów  technicznych  sprzętu,  nazwy  i  adresu  serwisu 
gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
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2.5.7. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy i rozładunku przedmiotu 
zamówienia do wytyczonego miejsca.

2.5.8. Jeżeli,  w toku czynności odbioru przedmiotu zamówienia, zostaną stwierdzone ich 
wady fizyczne to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
- żądanie  usunięcia  wad  w  wyznaczonym  terminie  (fakt  ten  zostanie 

stwierdzony protokolarnie),
- odmowa odbioru dostawy,
- określenie nowego terminu dostawy,
- odstąpienie  od  niniejszej  umowy  w  całości  lub  części  przedmiotu 

zamówienia,
2.5.9. Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu przyjęcia ;
2.5.10. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać 

odpowiednie certyfikaty przewidziane prawem polskim;
2.5.11. Przedmiot zamówienia powinien być oznakowany i oświetlony zgodnie z Prawem o 

ruchu drogowym.
2.5.12. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  bezpłatnego  przeszkolenia  pracownika 

Zamawiającego w zakresie obsługi osprzętu, w siedzibie Zamawiającego (ODM 1 w 
Rudnikach lub ODM 3 w Poczesnej – odpowiednio).

2.6. PV: (kod wg Wspólnego Słownika Zamówień)
34390000-7 - Akcesoria do ciągników

3. Wymagany termin realizacji zamówienia:
3.1. Termin wykonania zamówienia – do 50 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

4. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowe:
4.1. Na propozycji cenowej (zamkniętej w kopercie) należy umieścić napis: propozycja cenowa sprawa 

PZD.ZPU.16.2014  Dostawa  i  montaż  osprzętu  do  ciągników  z  niezbędnymi  częściami  dla 
potrzeby  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w Częstochowie  Zadanie  nr  …… w  celu  rozpoznania 
sprawy. Z dopiskiem: „nie otwierać do 23.07.2014 r. do godz. 09:15”.

4.2. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
4.3. cena ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
4.4. cena ma obejmować całość zamówienia.
4.5. Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę.
4.6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 

i czytelną  techniką  oraz  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  firmy  na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę.

4.8. W interesie wykonawcy zaleca się aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:

Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………….
Adres…………………………………………………………………………

OFERTA 
Nr sprawy PZD.ZPU.16.2014
Dostawa i montaż osprzętu do ciągników z niezbędnymi częściami dla potrzeby Powiatowego Zarządu 
Dróg w Częstochowie – zadanie nr ……

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
ul. Sobieskiego 9. 42-200 Częstochowa, II piętro, pok. 241, sekretariat
nie otwierać przed: 23.07.2014 r. do godz. 09:15.
(można wyciąć i nakleić na kopertę z ofertą)

4.9. Wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.
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4.10. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. W ofercie należy zaznaczyć, na które zadanie składa się 
ofertę (na zadanie nr 1 lub zadanie nr 2, lub na oby dwa zadania).

4.11. Wszystkie rubryki w specyfikacji technicznej załącznika 1A lub 1B (odpowiednio do zadania) 
muszą być wypełnione.

4.12. W  interesie  wykonawcy  leży  aby  opakowanie  oferty  było  zamknięte  i  zabezpieczone  przed 
otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,

4.13. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę muszą być podpisane przez osobę uprawnioną,
4.14. W interesie wykonawcy leży zabezpieczenie oferty przed dekompletacją więc należy zadbać aby 

wszystkie strony oferty były ponumerowane a oferta była spięta lub zszyta. Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za kompletność ofert składających się z luźnych kartek.

4.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert 
pod  warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma  pisemne  powiadomienie  o wprowadzeniu  zmian, 
poprawek itp. przed terminem składania ofert.

4.16. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana 
oferta tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

4.17. Wykonawca  ma  prawo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wycofać  się  z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian 
i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

4.18. Koperty  oznakowane  w  ten  sposób  będą  otwierane  w  pierwszej  kolejności  po  stwierdzeniu 
poprawności  postępowania  wykonawcy  oraz  zgodności  ze  złożonymi  ofertami;  koperty  ofert 
wycofywanych nie będą otwierane. 

4.19. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, 
który wprowadził  zmiany i  po  stwierdzeniu  poprawności  procedury  dokonania  zmian,  zostaną 
dołączone do oferty.

5. Opis sposobu obliczenia ceny
5.1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o 

cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) tj. cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, 
którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia 
się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
sprzedaż  towaru  (usługi)  podlega  obciążeniu  podatkiem  od  towarów  i  usług  oraz  podatkiem 
akcyzowym,

5.2. Cenę  oferty  stanowi  suma  wartości  wszystkich  jej  elementów,  zawierająca  wszystkie  koszty 
niezbędne  do  wykonania  zamówienia.  Wszystkie  ceny  określone  przez  Wykonawcę  są 
obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

5.3. Cenę oferty należy obliczyć  jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia określony w 
dokumentacji przetargowej załączonej do zaproszenia, oraz wszelkie koszty związane z realizacją 
zamówienia  jak  i  ewentualne  ryzyko  wynikające  z  okoliczności,  których  nie  można  było 
przewidzieć w chwili zawierania umowy.

5.4. Cenę należy podać w zł polskich w formularzu „Formularz ofertowy” (zał. nr 1 do zaproszenia), 
zaokrąglając wzwyż do dwóch miejsc po przecinku (np. 4,567≈4,57).

5.5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert.
5.6. Kryterium oceny ofert jest:  cena waga 100 %
5.7. Wzór do klasyfikacji ofert w kryterium cena

           Cena najniższa oferowana brutto
    Cena   =         x  100 punktów  x  100 %
                             Cena badanej oferty brutto

5.8. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  przedstawiająca  najkorzystniejszy  bilans  punktów 
z punktu przyjętego  kryterium (odpowiednio  do  zadania),  tj,  z  najniższą  ceną  brutto  za  całość 
zamówienia.

6. Propozycja (oferta) ma zawierać następujące dokumenty:
6.1. wypełniony formularz ofertowy  (wg załączonego wzoru –zał.  nr 1) oraz załączniki  nr 1A i 1B 

(odpowiednio do zadania)
6.2. pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy),
6.3. pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób nie 

wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty),
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6.4. aktualny  odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania propozycji cenowych;

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
7.1. propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia  23.07.2014 r. do godz.: 09:00 w siedzibie 

Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9, pokój nr 241, 
II piętro, sekretariat.

7.2. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej  nie będą brane pod 
uwagę przy rozpatrywaniu propozycji cenowych.

7.3. Zleceniobiorca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  przez  siebie  propozycję  przed 
terminem upływu jej składania.

8. Sposób porozumiewania się z wykonawcami
8.1. Oświadczenia,  wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy przekazują 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (faks i droga elektroniczna: każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, dodatkowo na piśmie oryginał (np. przesłanie 
pocztą).

8.2. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 
związanych  z  treścią  zaproszenia,  sposobem  przygotowania  i  złożenia  oferty,  kierując  swoje 
zapytania  na  piśmie  pod  adres:  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w Częstochowie,  ul.  Sobieskiego  9, 
Sekretariat, II piętro, pokój 241.

8.3. Zapytania  mogą  być  składane  faksem  pod  numer:  34/378-54-68,  lub  na  adres  e - mail 
k.nowowiejska@czestochowa.powiat.pl pod  warunkiem  niezwłocznego  potwierdzenia  treści 
zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą).

8.4. W przypadku przesyłania wniosków i  informacji  drogą elektroniczną należy w temacie e-maila 
wpisać:  „nr  sprawy  PZD.ZPU.16.2014 –  Dostawa  i  montaż  osprzętu  do  ciągników  z 
niezbędnymi częściami dla potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie – zadanie 
nr ……” w celu rozpoznania sprawy.

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:
9.1 Po wyborze propozycji cenowej Zamawiający zawiadomi wykonawcę z najkorzystniejszą propozycją 

cenową o terminie podpisania umowy.  Umowa zostanie uzupełniona o wszystkie uwarunkowania 
złożone w propozycji cenowej. 

9.2 Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do podania nazwy i adresu serwisu 
gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

10. Istotne  dla  zamawiającego  postanowienia,  które  zostaną  przez  niego  wprowadzone  do  treści 
umowy: określa wzór umowy załączony do niniejszego zaproszenia.

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

W załączeniu:
1. Wzór druku dla „propozycji cenowej” +zał. 1A i 1B – specyfikacje techniczne
2. Wzór umowy.
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