Gmina Lipiany
siedziba: 74-240 Lipiany, Plac Wolności 1
tel. 091/56 41 069
fax 091/56 41 385
ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI UL. BARLINECKA- BARAKI
POŁOśONEJ NA DZIAŁCE NR 101 W OBRĘBIE 3
MIEJSCOWOŚĆ LIPIANY
SPIS TREŚCI :
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
Rozdział IX
Rozdział X
Rozdział XI
Rozdział XII
Rozdział XIII
Rozdział XIV

Forma oferty;
Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;
Oferty wspólne;
Jawność postępowania;
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków
oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie;
Termin wykonania zamówienia i gwarancja;
Wadium;
Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z
zamawiającym;
Sposób obliczenia ceny oferty;
Składanie i otwarcie ofert;
Wybór oferty najkorzystniejszej;
Zawarcie umowy, zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy;
Pouczenie o środkach ochrony prawnej;
Opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – oferta cenowa;
Załącznik nr 1A – formularz cenowy,
Załącznik nr 2 – oświadczenie;
Załącznik nr 3 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia;
Załącznik nr 4 – wykaz prac podobnych;
Załącznik nr 5 – wykaz sprzętu;
Załącznik nr 6 – wzór umowy;
Załącznik nr 6A – wzór umowy w sprawie zasad realizacji zabezpieczenia;
Załącznik nr 7 – dokumentacja techniczna (projekt, przedmiar robót, specyfikacje techniczne).
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.06.164.1163 ze zm.),
zwana dalej ustawą.

Lipiany, październik 2007r.
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ROZDZIAŁ I Forma oferty
1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym
oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(siwz).
2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do siwz.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie
długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy. UpowaŜnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z
innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony
dopiskiem „za zgodność”). JeŜeli do reprezentowania wykonawcy upowaŜnione są łącznie dwie lub
więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
7. JeŜeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku
obcym dokument taki naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez
wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod
uwagę.
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których
wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złoŜonych przez danego wykonawcę.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
14. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, Ŝe:
1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Urząd Miejski w Lipianach,
Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany, oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:
„Oferta w przetargu nieograniczonym – przebudowa drogi.” – Nie otwierać przed 31.10.2007r.
Na zewnętrznej kopercie nie moŜe być Ŝadnych danych o wykonawcy
2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby moŜna
było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
15. JeŜeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 14, zamawiający nie będzie
ponosić Ŝadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.
ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty
1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany oraz wycofać złoŜoną przez siebie ofertę przed terminem
składania ofert.
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, Ŝe ofertę swą wycofuje,
w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) z dopiskiem „wycofanie”.
2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iŜ ofertę swą zmienia,
określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność
wymiany czy teŜ przedłoŜenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złoŜyć .
PowyŜsze oświadczenie i ew. dokumenty naleŜy zamieścić w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej,
oznaczonych jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć
dopisek „zmiany”.
2. Wykonawca nie moŜe wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
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3. Oferty złoŜone po terminie składania zamawiający zwraca wykonawcom bez otwierania, po
upływie terminu do wniesienia protestu.
ROZDZIAŁ III Oferty wspólne
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do
zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące
wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru albo
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – składa kaŜdy z wykonawców
składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;
b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. składa pełnomocnik
wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
c) wadium w formie innej niŜ pienięŜna musi być wystawione na wszystkich wykonawców
składających ofertę wspólną.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich
zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co
najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie moŜe być krótszy, niŜ okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak opinie
biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane
przez zamawiającego i wykonawców udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
uniewaŜnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert,
zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane.
4. W przypadku zastrzeŜenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje
stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U.03.153.1503 ze zm.)”.
5. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeŜe w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub
odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak
pozostałe niezastrzeŜone dokumenty.

3

ROZDZIAŁ V
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagany w
ofercie.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) spełniają następujące warunki dodatkowe:
a) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, Ŝe wykonawca
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeŜeli wykaŜe minimum jedną osobę
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym
zakresie do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym,
przynaleŜącą do właściwej izby samorządu zawodowego,
b) wykonali naleŜycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym
okresie minimum jedna pracę podobną do objętych przedmiotem zamówienia o wartości nie
mniejszej niŜ 50% ceny składanej oferty i będzie to potwierdzone pozytywnymi referencjami
przez zamawiających. Za pracę podobna zamawiający uzna wykonanie robót drogowych
brukarskich polegających na budowie, przebudowie, remoncie chodnika i nawierzchni jezdni.
b) dysponują niezbędnym sprzętem do wykonania zamówienia.
2. KaŜdy z wykonawców ma obowiązek złoŜyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz:
a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu
wykonawców składających ofertę wspólną.
b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa kaŜdy z wykonawców
składających ofertę wspólna.
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), wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa kaŜdy z wykonawców składających
ofertę wspólną.
3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszej siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i
podmiotów.
4) Dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, o których mowa w ppkt 3, posiadają wymagane
uprawnienia, tj.: uprawnienia budowlane w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym
zakresie do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym oraz aktualne
zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego,
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5) Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich pięciu lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz dokumenty – np.
referencje potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden
wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeŜeli
wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
6) Wykaz sprzętu według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden
wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeŜeli
wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa;
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania
oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz).
3) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie projektu, metodą szczegółową zgodnie z zasadami
przyjętymi w „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych”.
W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument
4. zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜą oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złoŜyli dokumenty, o których mowa w
art. 25 ust. 1, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich
uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania.
ROZDZIAŁ VI Termin wykonania zamówienia
1.

Termin wykonania zamówienia nie moŜe być dłuŜszy niŜ 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.

ROZDZIAŁ VII Wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł.
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i moŜe być wniesione w pieniądzu, poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, Ŝe poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych 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. Nr 109, poz. 1158 z
późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w formie pienięŜnej naleŜy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania
ofert na konto BS WOLIN o/Lipiany nr 20 9393 1010 2600 0824 2000 0160 z dopiskiem „Wadium w
przetargu nieograniczonym – droga ul. Barlinecka”. Za termin wniesienia wadium w formie pienięŜnej
zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.
4. JeŜeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niŜ pienięŜna odpowiednie dokumenty w oryginale
naleŜy złoŜyć wraz z ofertą, przy formie pienięŜnej naleŜy złoŜyć kserokopię dowodu przelewu.
5. Wadium wniesione w formie innej niŜ pienięŜna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie
przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych (pkt 10 niniejszego rozdziału) oraz zawierać klauzulę o nieodwołalnej i
bezwarunkowej płatności po otrzymaniu przez gwaranta pierwszego pisemnego wezwania wystawionego
przez zamawiającego.
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6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
zamawiającego w przypadku gdy:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie
wykonawcy.
7. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku formach.
8. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez
zamawiającego wykluczony a oferta uznana za odrzuconą.
9. W ofercie naleŜy wpisać nr konta, na który zamawiający będzie mógł zwrócić wadium lub do oferty
załączyć upowaŜnienie dla osoby, której zamawiający będzie mógł zwrócić wadium.
10. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
11. Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pienięŜnej, dla wykonawców, których
oferty nie zostaną wybrane, zamawiający przekaŜe do właściwego oddziału banku wykonawcy
niezwłocznie po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy przez
wykonawcę, którego oferta została wybrana, lecz nie później niŜ następnego dnia po zakończeniu
związania ofertą.
12. Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pienięŜnej, dla wykonawcy, którego
oferta zostanie wybrana, zamawiający przekaŜe do właściwego oddziału banku wykonawcy niezwłocznie
po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
13. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy
wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
14. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zgłoszeniu pisemnego wniosku przez wykonawcę:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) który został wykluczony z postępowania,
3) którego oferta została odrzucona.
15. JeŜeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
16. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w przypadku uniewaŜnienia postępowania, po ostatecznym
rozstrzygnięciu ewentualnych protestów lub upływie terminu do ich składania.
ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się
wykonawców z zamawiającym.
1.

2.
3.

Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:
W poniedziałki od 8:00 do 16:00
Od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 : 15:30
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują
pisemnie, z zastrzeŜeniem pkt 3.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, przy przekazywaniu następujących
dokumentów:
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,
2) modyfikacje treści siwz,
3) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,
4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy,
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5)
6)

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu
ceny,
7) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyraŜenia zgody na poprawienie omyłek rachunkowych,
8) wniosek zamawiającego o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie terminu związania ofertą oraz
odpowiedź wykonawcy,
9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania
wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
10) zawiadomienie o uniewaŜnieniu postępowania.
JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w
następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być
sporządzone w języku polskim.
Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga,
aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Albertyna ZaleskaIwanow tel. 091/56 41 069 wew. 105 w godz. 8:00 – 15:30, fax 091/56 41 385
Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli
niezwłocznie wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do niego na mniej niŜ 6 dni
przed terminem składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez
ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe w kaŜdym czasie przed upływem
terminu do składania ofert zmodyfikować treść siwz. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje
się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieszcza na stronie
internetowej.
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert, jeŜeli w wyniku modyfikacji treści siwz niezbędny jest
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłuŜeniu terminu składania ofert
zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano siwz oraz umieści
ją na stronie internetowej.

ROZDZIAŁ IX Sposób obliczania ceny ofert
1.

Cenę oferty naleŜy podać w formie ryczałtu za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego
rysunkami projektu budowlanego, specyfikacjami technicznymi i warunkami umowy. Elementy
rozliczeniowe /przedmiar robót/ informują wykonawcę tylko o zakresie robót i innych świadczeń
stanowiących przedmiot wyceny, nie zawierają natomiast Ŝadnych ustaleń ilościowych. Za ustalenie
ilości robót i świadczeń niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz za sposób
przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiedzialny jest
wyłącznie wykonawca. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia wraz z podatkiem VAT wynikające z elementów rozliczeniowych (przedmiar robót) oraz
konieczności wykonania innych świadczeń wynikających z warunków umowy lub specyfikacji
technicznych (obsługa geodezyjna, opłaty za zajęcie pasa drogowego na okres wykonywania robót,
koszty badań, pomiarów i sprawdzeń). Podając cenę oferty wykonawca musi jasno zrozumieć, Ŝe kwoty
podane w kosztorysie ofertowym stanowią zapłatę za pracę wykonana i zakończoną pod kaŜdym
względem. UwaŜa się, Ŝe wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania i Ŝe
odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc cena oferty musi zawierać nagłe i niespodziewane
wydatki oraz róŜnorakie ryzyko związane z koniecznością wykonania, wykończenia i konserwacji
całości robót objętych zamówieniem.
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2.

3.

4.
5.
6.

Cenę oferty wykonawca ustali po sporządzeniu dla kaŜdego zadania oddzielnie kosztorysu ofertowego w
oparciu o elementy rozliczeniowe /przedmiar robót/ oraz rysunki projektu budowlanego, specyfikacje
techniczne i warunki umowy przy zastosowaniu przyjętej przez siebie bazy cenowej do kosztorysowania
i po doliczeniu podatku VAT. KaŜda pozycja z przedmiaru robót powinna być w kosztorysie ofertowym
wyceniona, w przypadku braku wyceny uwaŜać się będzie, Ŝe została wyceniona w innym miejscu.
Kosztorys ofertowy naleŜy dołączyć do oferty.
Kosztorys ofertowy ma charakter informacyjno- pomocniczy, gdyŜ ze względu na przyjętą formę
wynagrodzenia ryczałtowego wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi oraz warunkami umowy. Kwoty podane w
kosztorysie ofertowym będą stanowić podstawę do wyliczeń naleŜnych płatności częściowych za
wykonany i odebrany etap robót.
Wykonawca określi w formularzu cenowym (załącznik 1A siwz) dane wyjściowe do kosztorysowania,
wg których dokonał wyceny i które będą obowiązywać przez cały okres realizacji zamówienia.
Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez wykonawcę.
Wszystkie rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone z zł PLN.

ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie oferty
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w Urzędzie Miejskim, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany, pok. 18 (sekretariat), w
terminie do dnia 31.10.2007 do godz. 12:00
2. Za termin złoŜenia oferty uwaŜa się termin jej wpłynięcia do zamawiającego.
3. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. KaŜda przyjęta oferta zostanie opatrzona
adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w
której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich
nienaruszalność.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.10.2007, o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego – sala
konferencyjna, pok. 19
5. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i
adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŜe informacje dotyczące ceny oferty,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji – zawartych w ofercie. Informacje te zostaną
odnotowane w protokole postępowania.
6. Informacje, o których mowa w pkt 5 zamawiający przekaŜe niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2. Sposób przyznania punktów w kryterium cena:
Cena brutto oferty dla kaŜdego zadania oddzielnie – 100%
cena najniŜsza
------------------------------------ x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 %
cena oferty ocenianej
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
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4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W
przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie zamawiający dokona
oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złoŜonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu
ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty.
8. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zamawiający poprawi na zasadach określonych w art. 88 ustawy.
9. JeŜeli oferta zawierać będzie raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający
zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści siwz,
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie art. 88,
lub błędy w obliczeniu ceny,
7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.
11. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w
siwz.
12. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.
13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy
złoŜyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz 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 łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
14. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający uniewaŜnia
postępowanie.
15. O uniewaŜnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert,
2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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16. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złoŜone przez
nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne
materiały.

ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy, zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
1.

Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy.
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z zamawiającym
w terminie 7 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i uzgodnić termin
podpisania umowy.
2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik
nr 6 do niniejszej siwz.
3) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w
przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
4) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy najpóźniej w
dniu podpisania umowy.
5) Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na swój koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej (Polisę).
2. Termin i miejsce zawarcia umowy.
Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą, nie
wcześniej niŜ w 8 dniu od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy.
1)
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i 150 ustawy Prawo zamówień
publicznych w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2)
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy będzie słuŜyło do pokrycia roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy.
3)
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (z tym, Ŝe
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym), gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
4)
JeŜeli zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający
przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym (zostanie zawarta umowa w sprawie zasad
realizacji zabezpieczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6A do niniejszej siwz).
5)
JeŜeli zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający
zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
6)
Zabezpieczenie moŜe być wniesione w jednej lub kilku formach.
7)
W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w
gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze Ŝądanie zamawiającego
zawierające oświadczenie, Ŝe zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub
nienaleŜytym wykonaniem umowy,
b) termin obowiązywania gwarancji,
c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
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8) Zamawiający moŜe, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego
wysokości.
4. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Polisa).
1) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na swój własny koszt umowę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej obejmującej ochroną szkody na mieniu lub osobie wyrządzone przez
wykonawcę i powstałe w związku z realizacją prac określonych w niniejszej umowie.
3) Szkody na mieniu lub osobie obejmują szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu
mienia lub na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia z włączeniem szkód
następczych.
4) Wysokość sumy ubezpieczenia nie moŜe być niŜsza niŜ 20% ceny oferty.
3) Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony w przypadku, gdy:
a) Wykonawca przedłoŜy kopie aktualnie obowiązującej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej (zwanej Polisą) wraz z pełną treścią wszystkich mających zastosowanie warunków
ubezpieczenia i dowód opłaty składki naleŜnej z tytułu polisy,
b) limit odpowiedzialności w Polisie jest na zdarzenie, bez ograniczenia liczby zdarzeń,
c) okres ubezpieczenia w Polisie obejmuje w całości okres realizacji prac określonych w niniejszej
umowie,
d) Polisa obejmuje ochroną szkody wyrządzone przez podwykonawców zatrudnionych przez
Wykonawcę do realizacji prac określonych w niniejszej umowie,
e) Polisa obejmuje ochroną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub
zatrudnionych przez niego podwykonawców w mieniu będącym własnością lub znajdującym się
pod kontrolą zamawiającego prac określonych w niniejszej umowie,
f) Wykonawca przedstawi w przypadku posiadania okresowej umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej obejmującej ochroną działalność gospodarczą wykonawcy,
oświadczenie zakładu ubezpieczeń potwierdzające waŜność przedmiotowej polisy w odniesieniu
do robót określonych w niniejszej umowie.
4) Nie złoŜenie polisy w terminie – najpóźniej w dniu podpisania umowy – spowoduje zawarcie przez
zamawiającego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i opłatę wymaganej składki, a
następnie potrąci poniesione koszty z płatności naleŜnych wykonawcy bez odrębnego wezwania.
ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy: protest.
2. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania
przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo
wnieść protest w terminach określonych w ustawie.
3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
4. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest
niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 7.
5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a takŜe zawierać
Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających
wniesienie protestu.
6. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.
ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części drogi na ul. Barlineckiej w Lipianach
Kod CPV: 45.23.31.40.-2
2. Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe polegające na robotach przygotowawczych i
rozbiórkowych, pionowej regulacji studzienek dla urządzeń podziemnych, wykopach ręcznych i
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korytowaniu oraz wykonaniu podbudowy pod drogę i chodniki, osadzenie krawęŜników, oraz ułoŜenie
nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej polbruk, cegła czerwona i szara oraz oznakowaniu
drogi. Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w projekcie techniczno- wykonawczym na
przebudowę części drogi ul. Barlinecka –Baraki - projektant Tadeusz Okoński. Wymieniony projekt,
przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne są do wglądu z siedzibie zamawiającego u osoby
upowaŜnionej do kontaktu z wykonawcami oraz na stronie internetowej www.bip.lipiany.pl.
Kserokopie przedmiotowego projektu i przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych mogą być
przesłane dla wykonawców którzy złoŜą oddzielne zamówienia na ich wysyłkę z zobowiązaniem
zapłacenia uzgodnionych kosztów powielenia i oprawy.
Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi.
Podane w projekcie budowlanym i specyfikacjach technicznych nazwy materiałów i producentów nie są
wiąŜące, wykonawca moŜe zastosować do realizacji przedmiotu zamówienia materiały równowaŜne, co
oznacza, Ŝe zaproponowane przez wykonawcę materiały muszą spełniać wymagania jakościowe,
uŜytkowe i techniczne na poziomie nie niŜszym niŜ materiały podane w projekcie i specyfikacji.
3. Podstawa prawna realizacji zamówienia:
1) Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118 ze zm.),
2) Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.05.108.908 ze zm.),
3) Obowiązujące przepisy, normy.
4. Warunki realizacji zamówienia.
1) Warunki wykonawstwa robót:
a) Wykonanie robót drogowych brukarskich siłami własnymi (bez podwykonawcy).
b) Wykonawstwo robót na podstawie projektu zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, zasadami
wiedzy technicznej.
c) Stosowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane.
2) Warunki finansowania:
a) Zamawiający nie przewiduje zaliczek.
b) NaleŜność za wykonane i odebrane roboty zostanie opłacona na podstawie jednej faktury
wystawionej po wykonaniu i odbiorze końcowym robót, w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury.

Burmistrz Lipian
Krzysztof Ireneusz Boguszewski
....................................................
zatwierdził w imieniu zamawiającego
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