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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
( DZ. U. Z 2007 r. NR 223, POZ. 1655 Z PÓŹN. ZM.) NA:

dostawę emulsji asfaltowej K1-65 kationowej, szybkorozpadowej, zwykłej w ilości 80 Mg
do Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach do wykonywania remontów cząstkowych
nawierzchni na drogach powiatowych Powiatu Łosickiego w 2010 r.

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 o wartości nie przekraczającej wyraŜonej w złotych równowartości kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) –
zwanej dalej ustawą Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Dostawa emulsji asfaltowej K1-65 kationowej szybkorozpadowej, zwykłej w ilości
80,0 Mg do Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach do wykonywania remontów
cząstkowych nawierzchni na drogach powiatowych Powiatu Łosickiego w 2010 r. od dnia
zawarcia umowy do dnia 31.12.2010 r.
Wykonawca zapewnia dostawę sukcesywnie – w miarę potrzeb Zamawiającego, środkami
transportowymi przeznaczonymi do tego celu - cysternami samochodowymi i rozładunek
na Bazie Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach.
KaŜdorazowa dostawa emulsji w ilości nie większej niŜ 4 Mg.
Dostawy uzgadniane telefonicznie- potwierdzone pisemnym zamówieniem przesłanym
faksem. Dostawy emulsji nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty otrzymania zamówienia
w formie pisemnej przesłanego faksem.
Dostarczona emulsja powinna spełniać wymagania określone w Warunkach technicznychDrogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe EmA-99 – Zeszyt 60 IBDiM z 1999 r.
Do kaŜdej dostawy emulsji asfaltowej Wykonawca musi dołączyć deklarację zgodności.
Dostawy emulsji od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1500.
Wspólny Słownik zamówień (CPV): 44113600-1 Bitum i asfalt
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IV. Części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VIII. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2010 r.
IX. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca nie moŜe podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia w/w warunków, dokonywana będzie w następujący sposób: spełnia/nie
spełnia.
X. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający Ŝąda
złoŜenia przez Wykonawcę następujących dokumentów:
1. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy –
Prawo zamówień publicznych Zamawiający Ŝąda w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej na kaŜdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:
-

oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 – ustawy
Pzp. – (załącznik nr 3.1 do SIWZ),
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
(załącznik Nr 3.2 do SIWZ).
aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
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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,
Dokumenty wymagane:
- Aprobata techniczna IBDiM.
3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej
-

nie dotyczy.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych, 08-200 Łosice, ul. Wiejska 3, faksem: (083) 359 02 88
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ:
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;
2) na 3 dni przed upływem terminu składania ofert – jeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza
niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
-

pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

1a. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
1b. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 1.
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osobą upowaŜnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:
P. Małgorzata Stefanowicz – P.O. Kierownika Działu Technicznego i Zamówień Publicznych
XII. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania
ofert.
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XIII. Opis przygotowania oferty
1.
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

Przygotowanie oferty
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
Wykonawca moŜe złoŜyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela
Wykonawcy, naleŜy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje oraz dane.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
moŜliwość dekompletacji zawartości oferty.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
3.1 Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego:
w Zarządzie Dróg Powiatowych
Ul. Wiejska 3
08 - 200 Łosice
Pokój nr 7
3.2 Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowane do zamawiającego na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych
Ul. Wiejska 3
08 - 200 Łosice
3.3 Oznakowana następująco: „Dostawa emulsji asfaltowej”
Nr sprawy: ZDP-1.343-06/DE/2010”
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych
w Łosicach, ul. Wiejska 3,
08-200 Łosice
pokój nr 7 do dnia 12.02.2010 r. do godz.1045
Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone dostawcom bez otwierania, po upływie terminu
do wniesienia protestu.
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2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych,
w Łosicach
ul. Wiejska 3, 08 - 200 Łosice
pokój nr 9 w dniu 12.02.2010 r. godz.1100
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.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca poda cenę jednostkową dostawy emulsji wypełniając formularz oferty ( zał. nr1),
następnie w oparciu o cenę jednostkową poda wartość całości zamówienia. Cena jednostkowa
podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia. Cena moŜe być tylko jedna.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT.
Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania).
XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1.W celu wybory najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria
przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
Cena - 100%
Zamawiający przydzieli kaŜdej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg następujących
wzorów: Wykonawca, który zaproponuje najniŜszą cenę otrzyma 100 pkt., natomiast
pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg 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.
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XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. 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.
2. 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.
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.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie
i miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich kwestii zawieranej umowy.
XVIII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.

XIX. Warunki umowy
1.
2.
3.
4.

Zamawiający podpisze umowę z dostawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy – zał. nr 2.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w postaci protestu w okolicznościach
i na zasadach określonych w dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Pzp.
XXI. 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 Pzp., jeŜeli Zamawiający
przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeŜeli
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną
Nie dotyczy
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XXIII. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich.
XXIV. Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91b ust.
1 ustawy Pzp.
XXV. 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.

XXVI. Załączniki
Załączniki do specyfikacji:
Załącznik Nr 1 – oferta,
Załącznik Nr 2 – postanowienie warunków umowy – wzór umowy,
Załącznik Nr 3.1 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22
ust. 1 – ustawy Pzp.
Załącznik Nr 3.2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
i 2 ustawy Pzp.

Łosice, dnia 28.01.2010 r.
Podpis osoby uprawnionej
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