SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NIE PRZEKRACZAJĄCEGO KWOT
OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8
(ROBOTY BUDOWLANE)
Nr sprawy: ZDP.1-342-19/BCH/2008 z dnia 25.08.2008r.
Nazwa zadania:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice – Hadynów – Krzesk – droga nr 2, obejmująca budowę
chodnika w miejscowości Próchenki od km 12+430 do km 13+080 – odcinek długości 0,650 km”.
I. Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Wiejska 3, 08 - 200 Łosice
Strona www.zdp.losice.pl
Godziny urzędowania 7.00 - 15.00
Telefon (083) 359 02 32
fax (083) 359 02 88
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. N z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), zwanej dalej ustawą oraz w sprawach nie
uregulowanych ustawą przepisy kodeksu cywilnego.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 2050W Łosice – Hadynów – Krzesk – droga nr 2, obejmująca budowę chodnika w
miejscowości Próchenki od km 12+430 do km 13+080 –odcinek długości 0,650 km”.
2. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV : 45.00.00.00-7, 45.23.32.22-1
Roboty budowlane
Prace objęte przedmiotem zamówienia powinny być zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:
SST D-00.00.00
- Wymagania ogólne,
SST D-04.01.01
- Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa,
SST D-04.02.01
- Warstwy odsączające i odcinające
SST D-04.04.00
- Podbudowa z kruszyw, wymagania ogólne
SST D-04.04.02
- Podbudowa z kruszywa łamanego
SST D-04.04.01
- Podbudowa z kruszywa naturalnego
SST D-08.01.01
- KrawęŜniki betonowe
SST D-08.01.01b
- Ustawienie krawęŜników betonowych
SST D-08.03.01
- Betonowe obrzeŜa chodnikowe
SST D-08.02.02
- Chodniki z brukowej kostki betonowej
SST D-08.04.01
- Wjazdy i wyjazdy z bram
SST D-05.03.23
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
SST D-06.03.01
- Uzupełnianie poboczy
IV. Części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 14.11.2008 r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień – (wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS),
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
- zrealizowali w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym
okresie, co najmniej trzech zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia oraz
o wartości nie mniejszej niŜ wartość składanej oferty kaŜde, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
wykonania oraz potwierdzenie dokumentami, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie,
- dysponują personelem odpowiadającym za realizację zamówienia, tj. min. 1 osobą posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branŜy drogowej naleŜącej aktualnie do Okręgowej
Izby InŜynierów Budownictwa,
- Wykonawca powinien dysponować podanym niŜej sprzętem (własnym. dzierŜawionym) w ilości nie
mniejszej niŜ:
a) koparko – ładowarka - szt. 1
b) płytowa zagęszczarka wibracyjna – szt. 1
c) przewoźny zbiornik na wodę – szt. 1
d) samochód cięŜarowy samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą skrzyniową – sz.1
e) piła do betonu – szt. 1
f) betoniarka do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowopiaskowej – szt. 1
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
ustawy P.z.p.
5) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę
min. 500 000,00 zł.
6) posiadających potwierdzenie wniesienia wadium.
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia” w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji.
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŜ w/w warunki wykonawca spełnił.
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złoŜyli dokumenty zawierające
błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy
podlega odrzucenia lub konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania.
Zamawiający odrzuca ofertę, która:
- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
- zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie
zaproszonego do składania ofert,
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie art. 88lub błędy
w obliczeniu ceny,
- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki
rachunkowej w obliczeniu ceny,
- jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.
IX. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty:
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1.Dokumenty wymagane :
- formularz ofertowy (zał. nr 1) wraz z kosztorysem ofertowym – (zał. nr 2),
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających
odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo
zamówień publicznych z datą wystawienia nie wcześniej niŜ 6 miesięcy prze upływem składania ofert
o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 zamówień odpowiadających
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających,
Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie – załącznik Nr 6 ,
- wykaz sprzętu przewidzianego do zrealizowania zamówienia – załącznik Nr 5,
- wykaz personelu niezbędnego do wykonania zamówienia – załącznik Nr 7,
- oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, Ŝe min. 1 osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branŜy drogowej oraz aktualne
zaświadczenia o przynaleŜności do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. Do oświadczenia naleŜy
dołączyć kopię uprawnień budowanych i aktualnego zaświadczenia o przynaleŜności do właściwej izby
zawodowej – załącznik Nr 8,
- oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 oraz,
Ŝe nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
- załącznik nr 3,
1.1 Inne dokumenty:
- dowód wniesienia wadium,
- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy, wraz z podaniem
ich nazw, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich robót.
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Nie spełnienie chociaŜby jednego z w/w
warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa wyŜej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się powyŜszych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej :
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( np. konsorcjum).
W takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania:
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1.

2.
3.

4.
5.

W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, kaŜdy z przedsiębiorców wchodzi w
skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie.
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz
zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego Umocowanie moŜe wynikać z
treści umowy konsorcjum lub zostać przedłoŜone oddzielnie wraz z ofertą.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
Wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w
miejscu „Nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika
konsorcjum.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie.
Zamawiający dopuszcza równieŜ przekaz w/w dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną pod warunkiem
niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres
e-mail: zdp@zdp.losice.pl
Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z
SIWZ, sposobem przygotowania i złoŜenia oferty, kierując swoje zapytanie na piśmie pod adres:
Zarząd Dróg Powiatowych, 08-200 Łosice, ul. Wiejska 3.
Zapytania mogą być składane faksem pod numerem (083) 359 02 88 lub pocztą elektroniczną :
zdp.@zdp.losice.pl ,pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie.
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi wszystkim oferentom, którzy zgłoszą pobranie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, Ŝe zostanie złoŜone nie później niŜ na 6 dni przed terminem
składania ofert.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający moŜe
zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana modyfikację Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którzy zgłosili pobranie SIWZ. W przypadku, gdy zamiana powodować będzie konieczność
modyfikacji oferty Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia tych zmian w ofercie.
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osoby upowaŜnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
• Pan Szczepan Miroński – Kierownik Działu Budowy i Utrzymania Dróg
tel. (083) 359 02 32
XII. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania.
XIII. Wadium
• Oferent przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 1 700 zł
(słownie: tysiąc siedemset złotych),
1.

Oferent moŜe wnieść wadium w jednej z poniŜej podanych form:
a) w pieniądzu, na konto Zamawiającego 29 8038 0007 0010 1185 2000 0040 w Banku
Spółdzielczym w Łosicach,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasa oszczędnościowo-kredytowej, z
tym Ŝe poręczeniem kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007
r. Nr 42, poz. 275)
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2.

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do 16.09.2008r.
godz. 9.45

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeŜeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego.
XIV. Opis przygotowania oferty
1.

KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i
przygotować ofertę z godnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie oraz we własnym
zakresie zapoznać się z trenem budowy.
2. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć na tylko jedną ofertę.
3. Ofertę naleŜy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny, przy uŜyciu
formularza stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ, wypełnionego w sposób czytelny.
4. Formularz ofertowy wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę powinien
być podpisany przez osoby upowaŜnione do reprezentowania wykonawcy.
5. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony były kolejno ponumerowane i załączone w
sposób uniemoŜliwiający jej dekompletację.
6. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki winny być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty z zastrzeŜeniem
art. 93 ust. 4 ustawy.
8. Wszystkie zapisane lub zadrukowane strony kopii dokumentu maja być poświadczone lub
potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednio: przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub przez notariusza.
9. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu,
gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Ponadto, wszelkie dokumenty sporządzone w innym języku niŜ polski winny być składane wraz z
tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
10. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami naleŜy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach. Kopertę
zewnętrzną zaadresować oraz opisać według poniŜszego wzoru:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach
ul. Wiejska 3, 08 - 200 Łosice, pokój nr 2
Oferta na Wykonanie: „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2050W Łosice – Hadynów – Krzesk –
droga nr 2, obejmującej budowę chodnika w miejscowości Próchenki od km 12+430 do km 13+080 –
odcinek długości 0,650 km”.
Nie otwierać przed dniem 16.09.2008r. godz. 10.00
11. Koperta wewnętrzna powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złoŜone po
terminie mogły być zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po terminie przewidzianym na wniesienie
protestu.
12. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany w złoŜonej ofercie lub ja wycofać pod warunkiem, Ŝe uczyni to
przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.
Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sposób,
co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta naleŜy opatrzyć
napisem „ZMIANA”.
13. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sposób co
oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie naleŜy opatrzyć
napisem „WYCOFANIE”.
14. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna, wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm.), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, Ŝe nie mogą być one
udostępnione. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji podawanych do publicznej wiadomości
podczas otwarcia ofert (art. 86 ust. 4 ustawy P.z.p.) .
15. Zaleca się, aby Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, Ŝe nie mogą być one udostępnione, złoŜył te informacje w osobnej teczce z
odpowiednim oznaczeniem, zamieszczonym w tej samej kopercie, w której zamieszczona jest
pozostała, jawna część oferty wraz załącznikami, oświadczeniami i dokumentami.
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XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego, adres :
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Wiejska 3, 08 - 200 Łosice, pokój nr 7
do dnia 16.09.2008r. do godz. 9.45
oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia
protestu.
2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego, adres:
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Wiejska 3, 08 - 200 Łosice, pokój nr 9,
w dniu 16.09.2008 r. godz. 10.00
3. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaŜe zebranym dostawcom informację o wysokości
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert przekazane
zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba dostawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a takŜe termin
wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty i
składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.
Wykonawca podaje cenę zgodnie z formularzem ofertowym i kosztorysem ofertowym.
Ceny naleŜy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z
wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT i słownie.
Oferowana przez Wykonawcę cena jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.
Cena moŜe być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
JeŜeli w złoŜonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz
wspólnotowego nabycia towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
W przypadku złoŜenia oferty zawierającej omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna
poprawić w trybie art. 88 ustawy P.z.p., oferta taka zostanie odrzucona.

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.W celu wybory najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im
odpowiednio wagi procentowe:
Cena - 100%
2. Zamawiający przydzieli kaŜdej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg następującego wzoru:

Cmin
C = ---------- x 100 pkt
Cx
gdzie:
C = liczba punktów za kryterium „cena”
Cmin = najniŜsza cena wynikająca ze złoŜonych ofert,
Cx = cena badanej oferty
Pod pojęciem „oferta badana” oraz „złoŜonych ofert” Zamawiający rozumie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Wykonawca, który zaproponuje najniŜszą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio
mniej punktów.
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
4. JeŜeli, nie moŜna będzie 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 terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych
ofertach.
6. Zamawiający nie przewiduje po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej
przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający wybierze ofertę o najniŜszej łącznej cenie ofertowej brutto.
8. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna tę ofertę, która uzyska najwyŜszą liczbę punktów.
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XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.

2.

3.

4.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający:
a. Niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę, i
adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy),
siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i
łączna punktację,
b. Niezwłocznie po wyborze oferty zamieszcza informację, o której mowa ppkt a. na stronie
internetowe oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ
7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niŜ przed upływem terminu
związania ofertą, z zastrzeŜeniem pkt. 3.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą,
jeŜeli zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania
ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złoŜonej ofercie.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w
celu uzgodnienia wszelkich kwestii zawieranej umowy.

XX. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
Zamawiający będzie Ŝądał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
1. w pieniądzu na konto Zamawiającego nr 29 8038 0007 0010 1185 2000 0040 w Banku Spółdzielczym
w Łosicach,
2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
4. gwarancjach bankowych,
Zamawiający nie wyraŜa zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy z
wyjątkiem określonych w niniejszej specyfikacji.
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w następujący sposób:
• 70 % wysokości zabezpieczenia zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane.
• 30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona w terminie nie później niŜ w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
Wykonawca udziela 2 lata gwarancji na wykonane roboty.
XXI. Warunki umowy
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia
kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz
danych zawartych w ofercie.
4. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy – zał. nr 4.
5. Wzór umowy po upływie terminu do składania ofert nie podlega negocjacjom i złoŜenie oferty jest
równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający Ŝąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przekazania umowy
regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie z zgodnie z art.
23 ust. 4 ustawy P.z.p. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarna odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy na podstawie art. 145 ustawy P.z.p.
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XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej
w Dziale VI ustawy P.z.p. przewidziane dla postępowań o wartości zamówienia mniejszej niŜ kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p.
XXIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy p.z.p., jeŜeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p., Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia
zamówień uzupełniających.
XXIV. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeŜeli Zamawiający dopuszcza
porozumiewanie się drogą elektroniczną
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną adres : e-mail: zdp.@zdp.losice.pl
XXV. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
Cena powinna być podana w polskich jednostkach pienięŜnych (złotych polskich i groszach)
XXVI. Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91b ust. 1 ustawy p.z.p.
XXVII. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŜeli Zamawiający przewiduje
ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty przygotowania oferty i
udział w postępowaniu obciąŜają Wykonawcę.
XXVIII. śądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom
Zamawiający Ŝąda wskazania w ofercie części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom.
XXIX. Określenie części zamówienia, która nie moŜe być powierzona podwykonawcom
Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie moŜe być powierzona podwykonawcom.
XXX. Załączniki
Załączniki do specyfikacji:
oferta zał. nr 1,
kosztorys ofertowy – zał. nr 2
przedmiar robót
oświadczenie – zał. nr 3,
wzór umowy zał. nr 4 ,
wykaz sprzętu – zał. nr 5,
doświadczenie zawodowe – zał. nr 6
wykaz personelu – zał. nr 7,
oświadczenie – zał. nr 8
SST

Łosice, dnia 25. 08.2008 r.

Zatwierdzam:
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