
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
WE WŁODAWIE

L:2-?OO Włodawa, ul. Lubelska 60
'eL/fax 82/57·25·513, tel. 82157-21-681
-~I=r;ON 110200194, NIP 50~·!3-42-508

P.373.58.2014

Włodawa, dnia 24 listopada 2014r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych -
przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 4 pkt 8.

Zarząd Dróg Powiatowych 22-200 Włodawa, ul. Lubelska 60, tel/fax 82/57-25-513,
http:www.zdpwJodawa.bip.mbnet.pJ, e-mail: zdp.wlodawa.@wp.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej
na: "Wykonanie drogi objazdowej przy moście wrn. Dołhobrody".

1. ZAKRES ROBÓT
Wykonanie nasypu drogi objazdowej przy moście w m. Dołhobrody obejmuje wykonanie następujących
robót:
- wyrównanie podłoża gruntowego,
- dostawę 1000 Mg pospółki/piasku,
- wykonanie z dostarczonego. materiału nasypu na odcinku o długości ok. 100 m. i szerokości ok. 6 m.
- wyprofilowanie i zagęszczenie wykonanego nasypu,
- umocnienie skarp i góry wykonanego nasypu materiałem kamiennym/gruzem na odcinku przejścia
nasypu przez zastoisko wodne.

2. WARUNKI DOSTAWY
Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3. OFERTA
Wykonawca składa ofertę na formularzu wg. wzoru - zał. nr 1. Do oferty należy dołączyć
zaakceptowany (podpisany) wzór umowy - zał. nr 2.

4. INFORMACJE PROCEDURALNE
1. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres Zamawiającego. Do kontaktu

z Wykonawcami uprawniony jest: Pan Sławomir Poniewozik tel. 609 413 902, e-mail:
zdp.wJodawa.zp@wp.pl.

2. Termin złożenia oferty - 25.11.2014 r. do godz. 12.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych we
Włodawie, ul. Lubelska 60 - pokój 6 ( sekretariat)

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta na wykonanie drogi
objazdowej" - nie otwierać przed 25 listopada 2014 r. godz. 12.00".

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy
złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty,

5. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę odpowiadającą
wymaganiom zamawiającego i przedłożył ofertę o najniższej cenie.
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Załącznik nr l

OFERTA

ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Powiatowych,
22-200 Włodawa
ul. Lubelska 60
tel/fax 082/57-25-513,
www.zdpwlodawa.elbi.pl
e-mail: zdp.wlodawa.zp@wp.pl

Dane Oferenta:

a) Nazwa:

b) Adres:

tel. (kier) .

intemethttp:// e-mail: .

Regon : NIP: .

Nr rachunku bankowego i nazwa banku .

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na:

"Oferta na wykonanie drogi objazdowej"

l. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę łączną:

• netto , zł

• podatek VAT zł

• brutto zł

słownie: zł

2. Gwarantujemy realizację zamówienia w terminie: do dnia 5 grudnia 2014 r.

3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.

4. Załącznikami do niniejszej oferty są:

Upoważniony przedstawiciel

Wykonawcy

Data: .

( podpis i pieczęć)
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Załącznik nr 2

UMOWA Nr /US/2014
/Projekt/

W dniu .20 14r. we Włodawie pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych we
Włodawie ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa zwanym dalej "Zamawiającym" reprezentowanym
przez:
Panią inż. Wiesławę Kadrow - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
a .

zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez:

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nasypu drogi objazdowej przy
moście w m. Dołhobrody.

2. Zakres robót obejmuje:
- wyrównanie podłoża gruntowego,
- dostawę 1000 Mg pospółki/piasku,
- wykonanie z dostarczonego materiału nasypu na odcinku o długości ok. 100 m. i szerokości

ok. 6 m.
- wyprofilowanie i zagęszczenie wykonanego nasypu,
- umocnienie skarp i góry wykonanego nasypu materiałem kamiennym/gruzem na odcinku
przejścia nasypu przez zastoisko wodne.

§2

Termin wykonania umowy ustala się do 5 grudnia 2014 r.

§ 3

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają na podstawie
ceny ofertowej na kwotę:

• netto zł.
• podatek VAT zł.
• brutto zł.

( słownie: )
2. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

§4

1. Należności będą regulowane przelewem na konto Wykonawcy na podstawie faktury VAT.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz

załączonym potwierdzeniem dokonania dostawy podpisanym przez osobę odpowiedzialną ze
strony Zamawiającego.

§5

Wykonawcy przysługiwać będą ustawowe odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
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§6

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące
kary umowne:
1) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu:

a) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych tylko od Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia netto o którym mowa w § 3 umowy.

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
a) za każdy dzień przekroczenia terminu dostawy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto o

którym mowa w § 3 umowy.
b) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia

netto o którym mowa w § 3 umowy.
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa odstąpienia od

umowy.

§7

1. Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego - Pan Rafał Suski tel. kom.: 603 962395.
2. Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy .

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
wyrażonej przez obie strony.

§9

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego iKodeksu Handlowego.

§10

Wynikłe spory będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

§ 12

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1. Oferta.

ZAMA WIAJĄCY WYKONAWCA
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