
Sanok dn. 08.01.2018r.  
 

ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU  
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.), określonego   
w art. 4 pkt 8 

Przedmiot zamówienia: 

Zamówienie obejmuje sukcesywny zakup i dostawę znaków drogowych wielkości średniej 
odblaskowych II generacji z przeznaczeniem na drogi powiatowe na terenie Powiatu 
Sanockiego 

Opis zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa znaków drogowych wielkości 
średniej odblaskowych II generacji, w roku 2018, określonych szczegółowo w każdorazowo 
przekazanym Wykonawcy zleceniu. 

W zleceniu zostanie określone miejsce dostawy, ilość i rodzaj asortymentu, Zlecenie zostanie 
przekazane  Wykonawcy drogą elektroniczną, faksem . 

Miejscem dostawy asortymentu będzie: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku  

ul. Witkiewicza 8  

38-500 Sanok  

Realizacja zlecenia przez Wykonawcę przebiegać będzie następująco: 

1/ Dla zamówienia obejmującego tarcze znaków drogowych oraz urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego - o ustalonej przepisami treści - znaki ujęte pod literami A, B, C, D, G, U  
w załączniku Nr 1 i 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz. U. 
Nr 220, poz. 2181) w terminie 7 dni roboczych (przez które rozumie się dni urzędowania 
PZD) od daty złożenia (przesłania) zlecenia. 

2/ Dla zamówienia obejmującego tarcze znaków drogowych inne niż wskazane w pkt 1, tj. 
tarcze znaków o treści określonej przez PZD oraz tablice drogowe - w szczególności znaki 
ujęte pod literami E, T, F w załączniku Nr 1 i 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
 i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich 
umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) w terminie 5 dni roboczych (przez które 
rozumie się dni urzędowania PZD) od daty złożenia (przesłania) zlecenia. 



Wytyczne techniczne: 

Kształty i rozmiary znaków pionowych, tablic drogowych oraz urz
ruchu drogowego winny być zgodne z za
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urz
ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220

Dodatkowe informacje: 

Znaki drogowe, tablice drogowe oraz urz
wyposażone w komplet elementów pozwalaj
konstrukcji wsporczej tj. obejma 
posiadać tabliczkę znamionową

• nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikuj
nie jest producentem, 

• datę produkcji, 
• klasy istotnych właściwoś
• numer aprobaty technicznej IBDiM lub numer normy 
• dane identyfikujące jednostk
• znak budowlany „B” lub oznaczenie europejskie „CE”.

Napisy na tabliczce muszą być
normalnych warunkach przez cały okres u
umieścić naklejkę 
z folii odblaskowej typu 1 oznaczaj
poprzez wycięcie lub przedziurkowanie) wg poni

Termin realizacji zamówienia:

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.201

Forma płatności: 

Płatność za realizację zamówienia b
przelewu, w terminie 30  dni na wskazany przez Wykona

Kształty i rozmiary znaków pionowych, tablic drogowych oraz urządzeń bezpiecze
ć zgodne z załącznikiem 1 i 4 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach 
ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). 

Znaki drogowe, tablice drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego winny by
one w komplet elementów pozwalających prawidłowo zamocować
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Umowa zostanie zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. 

dzie dokonana na podstawie faktury VAT w formie 
 numer rachunku bankowego. 



Wykonawca umowy jest zobowiązany do złożenia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od 
dnia sprzedaży zamówionego asortymentu objętego zawartą umową. 

Kryteria oceny ofert: 

W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium jest cena 100 %. 

Miejsce i termin składnia ofert: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku  do dnia 16.01.2018 r. do godz. 12:00 

Opis sposobu przygotowania oferty: 

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym do 
zaproszenia formularzu cenowym.. Na kopercie zamieścić treść: OFERTA – NIE 
OTWIERA Ć PRZED DNIEM 16.01.2018 r., GODZ.12.00. 

Załączniki: 

1. Formularz cenowy, 

Uwagi:  

W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych 
do przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający informuje, że oznakowanie będzie 
zamawiane sukcesywnie w razie wystąpienia uzasadnionych okoliczności związanych z 
koniecznością wymiany znaku drogowego, lub urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Zamawiający w ramach udzielonego zamówienia zastrzega sobie możliwość składania 
zamówień na znaki drogowe ii urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w dowolnym 
czasie i terminie oraz na dowolną ilość w okresie obowiązywania umowy  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



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

(nazwa Wykonawcy) 

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

(adres 

FORMULARZ CENOWY   

W odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty  do Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku , w 
postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., Nr 2164  z późn. zm.), określonego w art. 4 
pkt 8, oferujemy realizację zamówienia, wg poniższego wyliczenia:   

Symbol 
znaku  

Jednostka 
obmiarowa  

Cena jednostkowa 
netto za znak generacji 
II wielko ści średniej 

Cena jednostkowa 
brutto za znak generacji 
II wielko ści średniej 

A-1 szt. 1   

A-2 szt. 1   

A-3 szt. 3     

A-4 szt. 4     

A-6b szt. 2   

A-6c szt. 2   

A-7  szt. 32     

A-11 szt. 4     

A-12b szt. 2     

A-12c szt. 2   

A-14 szt. 6   

A-16 szt.12   

A-17 szt. 4     

A-18b szt. 2     

A-23 szt. 1     

A-25  szt. 2     

A-27 szt. 1   

A-30 szt. 9   

A-32 szt. 1   

Razem A szt. 91   

B-3 szt. 2   

B-15 szt. 1     

B-16 szt. 1     

B-18  szt.17     

B-20 szt. 3   



B-33 szt. 6     

B-34 szt. 2     

B-36 szt. 8     

Razem B szt. 40   

D-4a szt. 5     

D-6 szt. 12   

D-15 szt 50     

D-42 szt. 15     

D-43 szt. 5     

Razem D  szt. 87     

C-18 szt.1    

Razem C  szt. 1   

T-2  szt.13     

T-3 szt.1   

T-3a szt.4   

T-5 szt.2    

T-6a szt.2    

T-9 szt.1   

T-16 szt.2   

T-27 szt. 12   

Razem T szt. 37   

E-13  szt.3    

E-18a szt.5    

E-17a szt.6    

Razem E  szt. 14   

F-4  szt.2    

F-5 szt.6     

Razem F  szt. 8     

U-3b szt.2    

U-3d szt.1    

U-18a 
szt.5  

śr.800 (okrągłe) 
  

U-20a szt.1    

U-21a szt.4(jednostronna)    

U-21b szt.4(jednostronna)   

U-23b szt.15    

Razem U  szt.32    

  

 
Cena za całość 

dostawy  
 

netto ……………….. 
sł……………………. 

brutto …………………. 
sł……………………….. 



Powyższe ceny nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, co potwierdzam 
własnoręcznym podpisem.  

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

Data i podpis Wykonawcy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROJEKT 
UMOWA Nr .../2018 

 
 

Zawarta w dn. ………………………. .  pomiędzy Powiatem Sanockim  ul. Rynek 1 , 38-500 Sanok  
NIP 687-17-86-679 - Powiatowym Zarządem Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 , zwanym w 
dalszej części umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje: 
Wojciech Naparła-Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku , na podstawie 
pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia  15 marca 2016 r Uchwała Nr 68/2016 
przy kontrasygnacie Pani Janiny Groń–  Głównego Księgowego Powiatowego Zarządu Dróg  
w Sanoku 
a ........................................................................................,  
reprezentowanym/ą przez:  
 
1. ............................... ………………………………………………………………………
    
 zwanym dalej Wykonawcą  o następującej treści:  

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Sukcesywny zakup wraz z dostawą znaków 

drogowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
wielkości średniej odblaskowych II generacji  z przeznaczeniem na drogi 
powiatowe na terenie Powiatu Sanockiego      

 
2. W ramach zawartej umowy Zamawiający będzie dokonywał sukcesywnego zakupu 

asortymentu o którym mowa w ust. 1, a Wykonawca  zobowiązuje się do jego sprzedaż 
i dostarczenia we wskazane miejsce.    

 
3. Podstawę zawarcia umowy stanowi art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) oraz oferta 
Wykonawcy  złożona dnia ... . ... ....... r.  

 
§ 2 

 
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy. 
2. Terminy dostaw: sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, po uprzednim 

zleceniu przekazanym drogą elektroniczną, faksem w którym zostanie określone 
miejsce dostawy, ilość i rodzaj asortymentu.     

3. Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się do dnia 31.12.2018 r.  
 

§ 3 
 

1. Realizacja zleceń Zamawiającego przez Wykonawcę przebiegać będzie następująco: 
 

Dla zamówienia obejmującego tarcze znaków drogowych oraz urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego - o ustalonej przepisami treści - znaki ujęte pod 
literami A, B, C, D, G, U  w załączniku Nr 1 i 4 do Rozporządzenia Ministra 



Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.   w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach  Dz. U. 2003, Nr 220, poz. 
2181) w terminie 7 dni roboczych (przez które rozumie się dni urzędowania PZD) od 
daty złożenia (przesłania) zlecenia.   
 
Dla zamówienia obejmującego tarcze znaków drogowych inne niż wskazane w pkt 1, 
tj. tarcze znaków o treści określonej przez PZD oraz tablice drogowe - w 
szczególności znaki ujęte pod literami E, T, F w załączniku Nr 1 i 4 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach 
Dz. U. 2003, Nr 220, poz. 2181) w terminie 7 dni roboczych (przez które rozumie się 
dni urzędowania PZD) od daty złożenia (przesłania) zlecenia.   

 
 
 

§ 4 
 

Miejscem dostawy zamówionego asortymentu będzie: Powiatowy Zarząd Dróg 
 w Sanoku ul. Witkiewicza 8  

 
§ 5 

 
1. Wykonawca  zobowiązuje się realizować zamówienie zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi  
w zakresie wykonywanych robót. 

 
2. Kształty i rozmiary znaków pionowych, tablic drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego winny być zgodne z załącznikiem 1 i 4  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach 
(Dz. U. 2003, Nr 220, poz. 2181). 

 
3. Wszystkie materiały, półwyroby i wyroby użyte do produkcji znaków, tablic, urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego  muszą być zgodne z obwiązującymi przepisami  
 

4. Znaki drogowe, tablice drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
winny być wyposażone w komplet elementów pozwalających prawidłowo zamocować 
znak do konstrukcji wsporczej. Każdy znak musi posiadać tabliczkę znamionową, 
która winna zawierać: 

− nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę, jeśli 
nie jest producentem, 

− datę produkcji, 
− klasy istotnych właściwości wyrobu np. WL2, TDB4, 
− numer aprobaty technicznej IBDiM lub numer normy – EN 12899-1, 
− dane identyfikujące jednostkę certyfikującą, 
− znak budowlany „B” lub oznaczenie europejskie „CE”. 

 



5. Napisy na tabliczce muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny oraz 
czytelnyw normalnych warunkach przez cały okres użytkowania. Obok tabliczki 
znamionowej należy umieścić naklejkę z folii odblaskowej typu 1 oznaczającą 
zarząd drogi i datę montażu znaku (trwale zaznaczoną poprzez wycięcie lub 
przedziurkowanie) wg wzoru w opisie zamówieni .  

§ 6 
 

1. Wykonawca  oświadcza, że sprzedawany asortyment jest jego własnością, nie ma wad 
prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego 
postępowania i zabezpieczenia oraz jest wolny od wszelkich wad fizycznych.  

 
2. Wykrycie wad lub usterek w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia stanowi 

podstawę do odmowy jej odbioru.  
 

3. Wykrycie wad lub usterek po odbiorze przedmiotu zamówienia nie pozbawia 
Zamawiającego uprawnień wynikających z umowy oraz możliwości dochodzenia  od 
Wykonawcy  roszczeń na zasadach ogólnych.  

 
4. Wykonawca  zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego przedmiotu 

zamówienia oraz pokrycia kosztów transportu z tym związanych. 
 

5. Ryzyko utraty i uszkodzenia przedmiotu dostawy obciąża  Wykonawcę do chwili 
odbioru zamówionego asortymentu przez Zamawiającego.  

 
§ 7 

 
1. Wykonawca  udzieli Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia 

zakupu i gwarantuje, że sprzedany asortyment nie posiada usterek konstrukcyjnych, 
materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych.   

 
2. W okresie gwarancji Wykonawca  jest zobowiązany wymienić reklamowany towar  na 

własny koszt, niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego 
powiadomienia o reklamacji.  

 
§ 8 

 
1. Wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty netto: ...................... zł 

(słownie: ..................................................................... zł) oraz kwoty brutto (łącznie                          
z podatkiem VAT ..........%): ........................ zł (słownie: ..............................zł). 

 
 

§ 9 
 

1. Rozliczenie wynagrodzenia za zrealizowaną dostawę będzie następować wg cen 
jednostkowych ujętych w formularzu cenowym Wykonawcy , stanowiącym załącznik  
do niniejszej umowy.   

 
2. Za dostarczony asortyment Wykonawcy  będzie przysługiwać od Zamawiającego 

zapłata ceny, stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej i ilości faktycznie dostarczonego 
asortymentu. 



 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości kwoty przewidzianej 

na realizację zadania bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy . Oznacza to, 
że wartość przedmiotu umowy określona w § 8 stanowi max. próg, do jakiego 
Zamawiający będzie mógł nabyć znaki i tablice drogowe, urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w ramach zawartej umowy.  

 
 

§ 10  
  

1. Każdorazowo za zrealizowaną dostawę Wykonawca  jest zobowiązany złożyć 
Zamawiającemu fakturę, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia sprzedaży 
zamówionego asortymentu objętego zawartą umową. 

  
2. Wypłata wynagrodzenia  będzie dokonana na podstawie faktury wystawionej  na 

Powiat  Sanocki ul. Rynek 1 , 38-500 Sanok    NIP 687-17-86-679 , odbiorcą faktury 
i płatnikiem   będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ,ul. Witkiewicza  8 , 38-500 
Sanok   
 

3. Płatność za dostarczony asortyment dokonywana będzie przelewem na wskazany przez 
Wykonawcę  rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 
4. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

  
§ 11 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy za 

jednomiesięcznym wypowiedzeniem, dokonanym na koniec miesiąca 
kalendarzowego.  

 
2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za wypowiedzeniem bez zachowania 

okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w razie niewykonania lub 
nienależytego wykonania przez Wykonawcę  czynności wynikających z zawartej 
umowy.   

 
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 
zawarcia, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie jednego 
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca  może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy bez prawa dochodzenia kar umownych.   

4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź rozwiązania umowy za wypowiedzeniem 
Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane dostawy.  

 
§ 12 

 
1. Wykonawca  zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 za odstąpienie od umowy z  
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność. 



b) 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 za każdy dzień zwłoki w realizacji 
zadania. 

c) 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 za każdy dzień zwłoki przy 
wymianie reklamowanego asortymentu, ponad czas wyznaczony przez 
Zamawiającego.  

 
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy  kary umowne w wysokości: 

a) 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 za odstąpienie od umowy z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność. 

 
3. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie płatne będą w terminie 15 dni od 

dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 
 

4. Kary umowne płatne będą przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany 
przez Zamawiającego.   

 
5. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia stosownej należnej mu kary umownej 

z wynagrodzenia Wykonawcy .  
 

6. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania 
przewyższającego wysokość tych kar, w przypadku poniesienia szkody wyższej niż 
rekompensata w postaci kary umownej.  

 
§ 13 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienie treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez Zamawiającego i  Wykonawcę .  
 

§ 14 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  

§ 15 
 
Ewentualne spory pomiędzy stronami, mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej 
umowy, rozpatrywane będą przez Sąd powszechny, właściwy dla siedziby pozwanego. 
 

§ 16 
 

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach po  2 egz. dla  każdej ze stron . 
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY  :                                                             WYKONAWCA:                                                                             
  
 


