Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy

Rejon Dróg Wojewódzkich
w Wąbrzeźnie

Wąbrzeźno, dnia 21 marca 2018 r.

Nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.362.8.2018zw

OGŁOSZENIE
o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
I. Zamawiający:
Województwo Kujawsko – Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń NIP 956-19-69-536
w imieniu którego działa:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich
ul. 1 Maja 61,
87-200 Wąbrzeźno
e-mail: rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl, strona internetowa: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl
numer telefonu: 56 688 25 73 do 74, numer faksu: 56 688 27 56

II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa (zakup) wody mineralnej i artykułów spoŜywczych na potrzeby
RDW Wąbrzeźno w 2018 roku”.

III. Zakres:
1. Zamówienie obejmuje dostawę wody mineralnej, kawy, herbaty i innych artykułów spoŜywczych.
Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia wraz z opisem zastanowi kosztorys ofertowy stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości i rodzaju asortymentu w trakcie trwania umowy w
ramach posiadanego przez Wykonawcę zaplecza hurtowego, ale do kwoty nie przekraczającej wartości
określonej przez Wykonawcę w złoŜonej ofercie.
3. Zamawiający wymaga dostawy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1400.
4. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, partiami, zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem
Zamawiającego.
5. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia powinien odpowiadać co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu.
6. Dostawy kaŜdej zamówionej partii produktów realizowane będą do siedziby Zamawiającego mieszczącej
się pod adresem: ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno oraz ul. Wczasowa 46A, 87-300 Brodnica w ciągu
maksymalnie 3 dni roboczych od złoŜenia dyspozycji przez Zamawiającego.
7. O przygotowaniu wyrobów do wydania Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego z
jednodniowym wyprzedzeniem, przed ustalonym terminem dostawy.
8. Koszt transportu i ubezpieczenia towaru na czas transportu obciąŜają Wykonawcę.
9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić rozładunek i wniesienie dostawy we wskazane miejsce.
10. Termin przydatności do spoŜycia dostarczanych wyrobów musi wynosić minimum 6 miesięcy.
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IV. Formularz ofertowy naleŜy przesłać na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie
ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
Oferty moŜna składać równieŜ poprzez:
- złoŜenie osobiste w sekretariacie RDW Wąbrzeźno,
- za pośrednictwem fax-u (56 688 27 56),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: kasa.wab@zdw-bydgoszcz.pl).

V. Osoba prowadząca sprawę:
- w sprawach merytorycznych Małgorzata Sass – kierownik sekcji finansowo-pracowniczej,
- w sprawach proceduralnych Rafał Pilśniak – kontakt codziennie w godz. pracy RDW: 700-1500.

VI. Termin realizacji zamówienia:
Wymaga się zrealizowania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.

VII. Warunki płatności:
Dane do faktury: Województwo Kujawsko – Pomorskie, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP 956-19-69-536, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w
Wąbrzeźnie ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno.
Kwota wynikająca z faktury płatna będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia i przyjęcia faktury przez
Zamawiającego.

VIII. Inne dane:
1. Opis sposobu obliczenia ceny
a) Za cenę oferty uwaŜać się będzie cenę brutto podaną na formularzu oferty, wyliczoną w oparciu
o kosztorys ofertowy. Cena jest to wartość wyraŜona w pieniądzu w walucie PLN wraz z podatkiem
VAT (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług - t.j. Dz. U. 2017, poz.1221 z późn. zmianami).
KaŜdy wykonawca moŜe zaproponować tylko jedną cenę i nie moŜe jej zmienić.
b) Cena oferty będzie ceną kosztorysową. Formularz kosztorysu ofertowego winien być wypełniony
w kaŜdej pozycji. Ceną jednostkową będzie cena netto za poszczególny asortyment wraz z dostawą do
siedziby Zamawiającego oraz rozładunkiem. Ceny jednostkowe za przedmiot zamówienia określone
przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianom w toku realizacji przedmiotu zamówienia.
c) Cena winna być wyraŜona w złotych polskich. Ceny podawać w zaokrągleniu do pełnych groszy.

2. Kryteria oceny ofert
a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, którego
wagę określa się 100 %.
b) Zasada przyznawania punktów za cenę polegać będzie na porównywaniu oferty z najniŜszą ceną
brutto do oferty ocenianej.
c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym
ogłoszeniu warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za
realizację przedmiotu zamówienia, a zaoferowana cena nie przekroczy moŜliwości finansowych
Zamawiającego.
d) JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały
złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do
złoŜenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie
mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych ofertach.
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Załącznik nr 1
Pełna nazwa Wykonawcy
Adres siedziby Wykonawcy (ulica)
Miejscowość, kod pocztowy
Województwo
Adres do korespondencji
NIP
REGON / KRS
Nr telefonu do kontaktu
Nr faxu do kontaktu
Adres e-mail do kontaktu
Imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do
kontaktowania się z Zamawiającym

ZDW.RDW4.12d.362.8.2018zw

FORMULARZ OFERTY
Województwo Kujawsko – Pomorskie
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
w imieniu którego działa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie
ul. 1 Maja 61,
87-200 Wąbrzeźno
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy –
Prawo zamówień publicznych (nr ZDW.RDW4.12d.362.8.2018zw) na zadanie pod nazwą:
„Dostawa (zakup) wody mineralnej i artykułów spoŜywczych na potrzeby RDW Wąbrzeźno
w 2018 roku.”
My niŜej podpisani

1

....................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

1.

Składamy ofertę na realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
ogłoszeniu.
Oferujemy wykonanie usługi zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę:
netto:

…………..…………... zł

plus podatek VAT 23%

…………..…………... zł

co w wyniku daje cenę brutto

………………………. zł

(słownie złotych:.............................................................................................................................)
1

NaleŜy wpisać imię oraz nazwisko osoby podpisującej niniejszą ofertę w imieniu Wykonawcy.
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2.

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do
31.12.2018r. sukcesywnie, partiami zgodnie z bieŜącym zapotrzebowaniem Zamawiającego
wskazanym w zleceniu.

3.

Akceptujemy płatności kwoty wynikającej z faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej
doręczenia i przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

4.

Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami ogłoszenia i uznajemy się za związanych
określonymi w nim postanowieniami.

5.

Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 3).
Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach w
nim określonych zgodnej z niniejszą ofertą i warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu
wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (nr
ZDW.RDW4.12d.362.8.2018zw), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.

Załącznikami do niniejszej oferty są*:
a. .........................................................................................................................
b. .........................................................................................................................
c. .........................................................................................................................

* uzupełnić zgodnie z ofertą

, dnia

2018 r.

(podpis i pieczęć osoby/osób upowaŜnionych do
występowania w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 2

....................................................
/pieczęć Wykonawcy/

Numer sprawy: ZDW.RDW4.12d.362.8.2018zw

KOSZTORYS OFERTOWY
Dostawa (zakup) wody mineralnej i artykułów spoŜywczych
na potrzeby RDW Wąbrzeźno w 2018 roku.
Lp.

Rodzaj / nazwa
asortymentu

Jednostka
miary

Ilość

2

1

3

4

1.

Kawa rozpuszczalna „JACOBS CRONAT
GOLD” 200g

opakowanie

10

2.

Kawa mielona „JACOBS KRONUNG” 250g

opakowanie

10

3.

Herbata „LIPTON” 50 torebek

opakowanie

10

sztuki

500

sztuki

500

sztuki

500

sztuki

500

sztuki

100

sztuki

100

kilogram

4

litr

10

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Woda mineralna gazowana 1,5L
„NAŁĘCZÓW ZDRÓJ”
Woda mineralna niegazowana 1,5L
„NAŁĘCZÓW ZDRÓJ”
Woda mineralna gazowana 1,5L
„CISOWIANKA”
Woda mineralna niegazowana 1,5L
„CISOWIANKA”
Woda mineralna gazowana 0,5L
„CISOWIANKA”
Woda mineralna niegazowana 0,5L
„CISOWIANKA”

10. Cukier biały kryształ
11. Mleko łaciate UHT 2%

Cena jednostkowa
NETTO

Wartość NETTO
kol. 6 = kol. 4 x kol. 5

5

6

WARTOŚĆ NETTO .
Podatek VAT 23 % .
WARTOŚĆ BRUTTO .

Słownie złotych brutto:…………………………..…………………………………………………………………

................................., dnia ..................2018 r.
……........................................................
(podpis i pieczęć osoby / osób upowaŜnionych do
występowania w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 3

WZÓR UMOWY
Nr ZDW.RDW4.12d.362.8.2018zw
Zawarta w dniu …..…….2018 roku w Wąbrzeźnie pomiędzy:
Województwem Kujawsko-Pomorskim
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP 956-19-69-536
w imieniu którego działa:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie
ul. 1 Maja 61 , 87-200 Wąbrzeźno
zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentują:
Mirosław Kielnik
Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg
Głównego Księgowego
a
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy, siedziba, adres),

NIP: .......................... REGON: ......................,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działa/działają:

1. ………………..– ………………………..
na podstawie (odpisu z KRS, ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa lub innego dokumentu, z
którego wynika umocowanie do reprezentowania) – stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
łącznie zwanymi „Stronami”, a kaŜdy podmiot odrębnie „Stroną”.
Niniejsza umowa jest wynikiem wyboru przez Zamawiającego oferty w prowadzonym postępowaniu
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017,
poz. 1579) - ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza
wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
§1
1. Przedmiotem umowy jest „Dostawa (zakup) wody mineralny i artykułów spoŜywczych na potrzeby
RDW Wąbrzeźno w 2018 roku.”
Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
CPV 15 98 00 10-8 Wody mineralne
CPV 15 86 00 00-4 Kawa, herbata i podobne produkty
CPV 15 80 00 00-6 RóŜne produkty spoŜywcze
§2
2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
a. Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień
publicznych (nr ZDW.RDW4.12d.362.8.2018zw)
b. Oferta złoŜona w dniu……….2018r.
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§3
Termin realizacji umowy ustala się:
- rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy
- zakończenie - 31.12.2018 r.
§4
1. Całkowita wartość umowy będąca sumą wartości poszczególnych dostaw nie moŜe przekroczyć:
……..….. zł netto + ……………. zł podatek VAT = ……………. zł brutto
słownie złotych brutto: ………………………………………..…………………………….……zł.
2. Wartość umowna wymieniona w ust. 1 niniejszego paragrafu moŜe być nie wykorzystana w okresie
zawartej umowy, natomiast po upływie terminu jej realizacji określonym w § 3, bądź po wykorzystaniu
całej kwoty maksymalnej określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawcy nie przysługuje Ŝadne
roszczenie o dalsze wynagrodzenie.
2. Zamawiający zastrzega, iŜ przewidywane ilości asortymentu określone w kosztorysie ofertowym
(stanowiącym załącznik nr 2 do oferty Wykonawcy), są ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez
Zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i wskazania
przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie asortymentu.
3. Zamawiający zastrzega prawo zmiany ilości i rodzaju asortymentu w trakcie trwania umowy w ramach
posiadanego przez Wykonawcę zaplecza hurtowego, ale do kwoty nie przekraczającej wartości
określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy rozliczane będzie na podstawie
częściowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę po dostarczeniu przedmiotu zamówienia i
potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności dostawy ze zleceniem.
§5
1. Zamawiający zlecać będzie dostawy przedmiotu zamówienia sukcesywnie, partiami, według bieŜącego
zapotrzebowania Zamawiającego.
2. Wielkość i termin dostarczenia kaŜdej partii produktów będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji
Zamawiającego przekazanej Wykonawcy faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie przez
upowaŜnionego pracownika RDW. Dyspozycja zawierać będzie informację na temat ilości i rodzaju
asortymentu oraz wskazanie miejsca dostawy.
3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do dostawy kaŜdej partii wyrobów do siedziby
Zamawiającego mieszczącej się pod adresem: ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno oraz ul. Wczasowa 46A,
87-300 Brodnica, a takŜe zobowiązany jest zapewnić rozładunek i wniesienie dostawy we wskazane
miejsce.
4. Termin dostawy przedmiotu zamówienia bezpośrednio do siedziby Zamawiającego wynosić będzie
maksymalnie 3 dni robocze licząc od daty złoŜenia zamówienia. W szczególnie uzasadnionych
wypadkach strony uzgodnią dłuŜszy termin dostawy.
5. Dostawy realizowane będą w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.
6. O przygotowaniu wyrobów do wydania Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego z
jednodniowym wyprzedzeniem, przed ustalonym terminem dostawy.
§6
1. Przedmiot zamówienia oferowany w ramach umowy powinien odpowiadać co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu.
2. Termin przydatności do spoŜycia dostarczanych wyrobów musi wynosić minimum 6 miesięcy.
3. Koszt transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego i ubezpieczenia towaru na czas
transportu obciąŜają Wykonawcę. Transport organizowany będzie przez Wykonawcę.

8

§7
1. Zamawiający zobowiązuję się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową brutto za dostarczone niewadliwe
artykuły w wysokości wymienionej kosztorysie ofertowym. W przypadku konieczności dostawy
artykułów nie ujętych przez Zamawiającego w kosztorysie ofertowym Wykonawca dostarczy artykuły po
średnich cenach rynkowych.
2. Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do oferty Wykonawcy)
pozostają stałe przez cały okres trwania umowy i nie podlegają waloryzacji.
3. Zapłata za dostarczone artykuły nastąpi po odbiorze kaŜdej partii dostawy, nie później niŜ w terminie
30 dni po przyjęciu przez Zamawiającego faktury od Wykonawcy.
4. Zapłata następować będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazanym na fakturze.
5. Za dzień zapłaty uwaŜać się będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego.
6. Faktury wystawiane będą na: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP 956-19-69-536, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie,
ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno.
7. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT (NIP 956-19-69-536).
§8
1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego:
p. Małgorzata Sass – Kierownik sekcji finansowo-pracowniczej
Osobą upowaŜnioną do kontaktowania się z Wykonawcą ze strony Zamawiającego będzie:
p. Małgorzata Krajczewska – Starszy specjalista, tel. 56 688 25 73
2. Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy ze strony
Wykonawcy jest: ……………………………….. , tel. ………………………
§9
1. Wykonawca wykona całość zamówienia siłami własnymi.
2. Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonania umowy innemu podmiotowi pod rygorem odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy, ze skutkiem natychmiastowym.
§ 10
1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości:
- 10 % wartości danej partii dostawy, w wypadku zwłoki w jej dostarczeniu w stosunku do terminu
wskazanego w § 4 ustęp 1.
- 20 % wartości umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z przyczyn leŜących po stronie
Wykonawcy.
2. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kary umownej z naleŜnego wynagrodzenia.
§ 11
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeŜeli wystąpi istotna zmiana okoliczności
powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie miesiąca
od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Zamawiający moŜe
odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca
moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy do dnia
odstąpienia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym jeŜeli:
a) Wykonawca realizuje dostawy przewidziane niniejsza umową w sposób niezgodny z jej
postanowieniami i wszelką dokumentacją określającą przedmiot umowy,
b) Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy,
c) zwłoka w realizacji dostawy przekracza 10 dni licząc od dnia złoŜenia zlecania, o którym mowa w
§5 ust.4.
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§ 12
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólne obowiązujące przepisy,
w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności w drodze
podpisanego przez strony aneksu.
3. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Wykonawca nie moŜe dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub
podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
będzie waŜna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy, uzasadniające odstąpienie od
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia przez
Zamawiającego kary umownej wskazanej w § 10 ust.1.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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