Ciepielów, dnia 22.03.2010 r.
RPORiI 7040/1/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Dostawa kruszywa na drogi gminne na terenie gminy Ciepielów

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów , ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów,
woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciepielow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa na drogi
gminne na terenie gminy Ciepielów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia są remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych, szlakowych
i Ŝwirowych poprzez dostawę naturalnego kruszywa kamiennego na terenie gminy Ciepielów
polegające na: zakupie 3800 ton kruszywa - mieszanki sortowanej o frakcji 0-32 wraz z
dostawą, rozplanowaniem (w miejsca powstałych ubytków w nawierzchni) i uwałowaniem i
uwałowaniem sprzętem mechanicznym lub ręcznie.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach
gruntowych, szlakowych i Ŝwirowych poprzez dostawę naturalnego kruszywa
kamiennego na terenie gminy Ciepielów polegające na: zakupie kruszywa - mieszanki
sortowanej o frakcji 0-32 wraz z dostawą, rozplanowaniem (w miejsca powstałych
ubytków w nawierzchni) i uwałowaniem i uwałowaniem sprzętem mechanicznym lub
ręcznie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferenci nie składają wadium.
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca złoŜy oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca złoŜy oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca złoŜy oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca złoŜy oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Wykonawca złoŜy oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
równieŜ wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane naleŜycie
•

•

wykaz narządzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dokumenty wymienione w SIWZ
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.ciepielow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 19.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 30.03.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego
1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.4.18) Termin i miejsce otwarcia ofert: 30.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd
Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 26.

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów
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SPECYFIKACJA
istotnych warunków zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę kruszywa na drogi gminne na terenie gminy Ciepielów
1. Zamawiający:
Gmina Ciepielów z siedzibą Urząd Gminy w Ciepielowie, 27-310 Ciepielów,
ul. Czachowskiego 1.
2. Tryb udzielenia zamówienia:
2.1 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
przepisami ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z
2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach
gruntowych, szlakowych i Ŝwirowych poprzez dostawę naturalnego kruszywa
kamiennego na terenie gminy Ciepielów polegające na: zakupie 3800 ton kruszywa mieszanki sortowanej o frakcji 0-32 wraz z dostawą, rozplanowaniem (w miejsca
powstałych ubytków w nawierzchni) i uwałowaniem i uwałowaniem sprzętem
mechanicznym lub ręcznie.
CPV: 142122002
4. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych
5. Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w myśl
art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia:
7.1 Wymagany termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do dnia 30.10.2010 r.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:
8.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 24
ust. 1 i 2 ustawy p.z.p.
8.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
dokumenty złoŜone przez wykonawcę wyszczególnione w punkcie 9 SIWZ metodą
warunku granicznego spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, iŜ w/w warunki wykonawca spełni.
8.3. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
8.4.Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8.5.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
8.6.Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka
unormowana w art. 89 ust. 1 Pzp.
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8.7.Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
9. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków.
9.1 Formularz oferty
Ofertę naleŜy sporządzić na druku przekazanym w materiałach przetargowych z
podpisem osoby (osób) wymienionej w stosownym akcie prawnym – uprawnionej do
występowania w imieniu wykonawcy, lub przez upowaŜnionego przedstawiciela, a
oryginalne upowaŜnienie musi być dołączone do oferty.
9.2 Załączniki do oferty:
1. – w formie załącznika nr 1 - oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i
nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
prawo zamówień publicznych (na druku załączonym do materiałów
przetargowych)
2. – w formie załącznika 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, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
3. – w formie załącznika nr 3 – zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego (wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert) potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
i opłat lub zaświadczenie Ŝe, uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji organu podatkowego.
4. – w formie załącznika nr 4 - zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych (wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert) potwierdzające Ŝe wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie
Ŝe, uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5. – w formie załącznika nr 5 – wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat
(a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dostaw lub
usług, podobnych do objętych zamówieniem z podaniem ich wartości, daty i
miejsca wykonania.
6. – w formie załącznika nr 6 – wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia
sprzętu
7. – wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a takŜe zakres wykonania
zamówienia a takŜe zakres wykonywanych przez nich czynności.
8. – w formie załącznika nr 8 – zaakceptowany przez wykonawcę wzór umowy.

Wymagane dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
Dokumenty złoŜone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z
oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
W przypadku stwierdzenia, iŜ przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą
wątpliwości co do ich prawdziwości, zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawcy
przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kopii.
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W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia naleŜy
załączyć dokument pełnomocnictwa do wspólnego reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarciu umowy w sprawie
zamówienia oraz wymagane dokumenty dla kaŜdego z partnerów z osobna.
10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
10.1 Wszystkie oświadczenia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują w formie pisemnej.
11. Termin, do którego wykonawca będzie związany złoŜoną ofertą.
11.1. Składając ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty
upływu terminu składania ofert. Wykonawca, który złoŜy ofertę, moŜe ją wycofać
tylko przed upływem terminu składania ofert.
12. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to takŜe przypadku złoŜenia
oferty wspólnej.
2. Ofertę naleŜy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej
Specyfikacji.
3. Oferta musi być złoŜona na piśmie pod rygorem niewaŜności, w formie zapewniającej
czytelność jej treści. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy
(zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do
oferty pełnomocnictwem).
5. Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób upowaŜnionych do reprezentowania
Wykonawcy, do zaciągania zobowiązań w jego imieniu oraz podpisania oferty musi
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione
przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź teŜ przygotowane przez Wykonawcę w
innej zgodnej z niniejszą SIWZ formie.
7. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów
jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków) za
wyjątkiem miejsc wykropkowanych lub oznaczonych gwiazdką (*).
8. śadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym równieŜ te przedstawiane w formie
oryginałów nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
10. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert wspólnych.
11. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących
załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane
komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
12. Całość oferty musi być złoŜona w formie uniemoŜliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie – arkusze (karty) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub połączone
w jedną całość inną techniką.
13. Wszystkie zapisane arkusze (karty) oferty muszą być kolejno ponumerowane.
14. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby upowaŜnione do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny
Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem ).
15. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich
kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez
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upowaŜnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, (zgodnie z dokumentem
określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).
16. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania muszą być podane w formie odrębnego załącznika do oferty.
17. Ofertę naleŜy umieścić w dwóch kopertach – wewnętrznej i zewnętrznej, które winny
być zaadresowane na adres Zamawiającego:
Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, oraz będą
posiadać oznaczenia:
„Przetarg na dostawę kruszywa na drogi gminne na terenie gminy Ciepielów” Nie
otwierać przed 30.03.2010 r. godz. 1000.
Poza oznaczeniami podanymi wyŜej, włącznie koperta wewnętrzna będzie posiadać
nazwę i adres wykonawcy, aby moŜna było odesłać ją nie otwartą w przypadku
stwierdzenia opóźnienia złoŜenia oferty.
13. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
13.1 Oferty naleŜy składać do dnia 30.03.2010 r. do godz. 0930 w Urzędzie Gminy w
Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, pokój nr 1, I piętro, pod rygorem nie
rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny
opóźnienia.
13.2 Wykonawca moŜe wycofać lub zmienić ofertę przed terminem składania ofert pod
warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu
zmian, poprawek, itp. Przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzaniu zmian musi być złoŜone według takich samych wymagań jak
składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”.
Oferta złoŜona po terminie jest niewaŜna, nie rozpatruje się jej i odsyła bez
otwierania. Oferty złoŜone po terminie, oferty nie podpisane przez uprawnioną
osobę oraz oferty złoŜone przez podmioty podlegające wykluczeniu zgodnie z art.
22 ust. 1 zostaną odrzucone jako oferty niewaŜne.
13.3 Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 30.03.2010 r. o godz. 1000 w siedzibie
zamawiającego pokój 26 (sala konferencyjna).
13.4 Podczas otwierania kopert zewnętrznych zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:
- stan otwartych kopert (które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia),
- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana
Po otwarciu kopert wewnętrznych zamawiający sprawdzi oraz poda do wiadomości
zebranych:
- ceny ofertowe,
- termin realizacji
13.5 W części niejawnej, oceny ofert dokona komisja przetargowa w oparciu o kryteria
określone w punkcie 16 niniejszej specyfikacji.
13.6 O wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy będą powiadomieni pisemnie.
Wyniki przetargu będą publikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
oraz na stronie internetowej www.ciepielow.pl.
Wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie o terminie
i miejscu podpisania umowy.
14. Sposób obliczania ceny ofertowej.
14.1 Ceny ofertowe winny uwzględniać kompleksowe wykonanie zadania określonego w
pkt. 3. niniejszej specyfikacji obejmujące: zakup, transport, rozplantowanie i
uwałowanie. W cenie oferty naleŜy równieŜ uwzględnić podatek VAT oraz
wszelkie inne koszty konieczne dla właściwego wykonania zamówienia.
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14.2 Ceny ofertowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres waŜności
umowy i nie będą podlegały zmianom.
15.

Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy
15.1Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego zwycięzca zostaje poinformowany
o wyniku i przybliŜonym terminie zawarcia umowy.
.
16. Kryteria oceny ofert.
16.1 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniŜszych kryteriów
Cena (koszt) oferty – 100 %
16.2 Ocena oferty będzie dokonana w następujący sposób:

Ocena =

Cena oferowana minimalna brutto
Cena badanej oferty brutto

X 100 pkt

17. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
18. Informacja o podwykonawstwie
Informacja o podwykonawcach musi być podana w ofercie składanej przez wykonawcę.
Wykonawca winien podać zakres robót, jaki zamierza zlecić podwykonawcom oraz wskazać
podwykonawców.
19. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
19.1 Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a
zamawiający niezwłocznie udzieli niezbędnych wyjaśnień oraz przekaŜe treść
wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez ujawnienia źródła
zapytania pod warunkiem, Ŝe wykonawca dostarczy zapytanie w terminie nie
krótszym niŜ 6 dni przed terminem składania ofert.
19.2 W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania
ofert zamawiający moŜe zmodyfikować treść SIWZ. W takim przypadku treść
dokonanych zmian zamawiający przekazuje wszystkim wykonawcom.
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiającego zasad określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, przysługują
środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI tej ustawy „Środki ochrony prawnej”.
21. Wszystkie rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w
złotych polskich.
22.

Osobą upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Mariusz Borek tel.
(048) 048 3788080 Fax. 048 3788080, a w przypadku jej nieobecności Marcin Bielecki
tel. jw.
Informacje i wyjaśnienia uzyskać moŜna telefonicznie od poniedziałku do piątku w
godz. 7.15-15.15.

Dokumentację przetargową stanowią:
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1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z formularzem oferty i wzorami
załączników nr 1,5,6,7,8.

ZATWIERDZAM, Ciepielów dnia 22.03.2010 r.
Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów
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..................................

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

(Nazwa adres wykonawcy)

(miejscowość i data)

OFERTA WYKONAWCY
Do Urzędu Gminy w Ciepielowie
ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na : na dostawa kruszywa na drogi gminne na terenie
gminy Ciepielów
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy :
1. Dostawę 3800 ton kruszywa - mieszanki sortowanej o frakcji 0-32 wraz z
rozplanowaniem i uwałowaniem na remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie
gminy Ciepielów w cenie netto ................ zł plus podatek VAT ........% tj. ................. zł
co daje wartość brutto ........................zł (słownie złotych:
......................................................
.............................................................................................................................................)
1. Na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres ...................
miesięcy/lat*
2. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia: ………………
3. Oświadczmy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki do niej zawarte;
4. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ
5. Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonamy sami/ z udziałem podwykonawców
wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ.*
6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

............................................ .
•

Podpis i pieczęć oferenta
- niepotrzebne skreślić
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Zał. nr 1
Oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia zgodnie
z art. 22 i oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
„Prawo zamówień publicznych”
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Nazwa wykonawcy ....................................................................................................................
Adres wykonawcy .....................................................................................................................
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na : dostawę kruszywa na drogi gminne na
terenie gminy Ciepielów
Oświadczamy, Ŝe:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
2. Posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

............................., dn. ..............................
....................................................................
podpis upowaŜnionego przedstawiciela firmy
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Zał. nr 5
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat (a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie) dostaw lub usług zbliŜonych do przedmiotu zamówienia.

Rodzaj zamówienia wraz z
zakresem rzeczowym

Całkowita wartość
Czas realizacji
(zł)
Rozpoczęcie Zakończenie

Nazwa Inwestora, adres

........................................, dn .......................
..............................................................
(podpis uprawnionego przedstawiciela firmy)
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Zał. nr 6

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

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

(nazwa i adres wykonawcy)

(miejsce i data)

Wykaz
niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu
Lp.

Nazwa sprzętu

Ilość

Rok produkcji

Właściwości/ tonaŜ

......................................
(podpis)
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Załącznik nr 7
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA (PODWYKONAWCÓW)

1. Nazwa podmiotu

Zakres czynności
powierzonych do wykonania

2. Nazwa podmiotu

Zakres czynności
powierzonych do wykonania

* powtórzyć tabelę w razie konieczności

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)
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Zał. nr 8

Umowa Nr RPORiI 7040/.../2010
Zawarta w dniu ................... r. w Ciepielowie, pomiędzy Urzędem Gminy w Ciepielowie, ul.
Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym
przez:
1. P. Artura Szewczyka
Wójta Gminy
a
.....................................................................................................................................................
działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr ..................
prowadzonym przez .................................. zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym
przez
1. ..............................................
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania remonty cząstkowe dróg
gminnych o nawierzchniach gruntowych, szlakowych i Ŝwirowych poprzez dostawę
naturalnego kruszywa kamiennego na terenie gminy Ciepielów polegające na: zakupie 3800
ton kruszywa - mieszanki sortowanej o frakcji 0-32 wraz z dostawą, rozplanowaniem (w
miejsca powstałych ubytków w nawierzchni) i uwałowaniem i uwałowaniem sprzętem
mechanicznym lub ręcznie.
§2
Zakres prac zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami, które wraz
z ofertą Wykonawcy stanowią integralne części niniejszej umowy.
§3
Termin realizacji zadania ustala się do dnia 30.10.2010 r.
§4
Wynagrodzenie za przedmiot umowy strony ustaliły w/g cen z przetargu nieograniczonego z
dnia 30.03.2010 r. w wysokości ............... zł netto plus ...... % VAT tj.: .............zł brutto
(słownie: ............................................................. zł ).
§5
Dla właściwej realizacji robót i rozpoznania terenowego, Wykonawca przed rozpoczęciem
remontu danego odcinka drogi zobowiązany jest skontaktować się z uprawnionym
pracownikiem urzędu gminy lub z osobą wskazaną (sołtysem).
§7
1. Podstawą do wystawienia faktury będą ilości kursów samochodowych i dostarczonych
ton kruszywa potwierdzone przez sołtysa danej miejscowości lub pracownika Urzędu
Gminy.
2. Płatności będą realizowane fakturami częściowymi za wykonane remonty odcinków dróg
w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury na rachunek Wykonawcy.
§8
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy
technicznej.
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2. W przypadku wykrycia wad, zostaną one usunięte przez Wykonawcę na własny koszt w
ciągu 10 dni od momentu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. Sposób wykonania
i odbioru robót usterkowych zostanie ustalony przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieŜącej kontroli wykonywanych robót.
4. Wykonawca udziela gwarancji na prace objęte niniejszym zamówieniem na okres ......
miesięcy.

§9
1. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie
prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10 % łącznej wartości przedmiotu umowy.
2. W przypadku opóźnień w realizacji prac umownych jak równieŜ ewentualnych robót
usterkowych będą naliczane kary umowne w wysokości 0,1 % wartości robót za kaŜdy
dzień zwłoki.
§ 10
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie
wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie
obustronnie podpisanego aneksu pod rygorem niewaŜności.
§ 12
Wszelkie spory wynikające przy realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują ustalenia kodeksu cywilnego.
§ 14
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z których 1 egz. otrzymuje
Wykonawca a 2 egz. Zamawiający.

Zamawiający:

Wykonawca:

