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Zawartość dokumentacji:
1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji:

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 1a, 1b
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków (dotyczy Wykonawców polegających na zasobach innych
podmiotów) – załącznik nr 2a, 2b
c) Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 26 ust. 2d –
załącznik nr 3a, 3b
d) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 – 4a, 4b
e) Wzór oferty – załącznik nr 5
f) Dokumentacja projektowa – załącznik nr 6
g) Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 7
h) Wzór umowy - załącznik nr 8
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Nazwa oraz adres zamawiającego

I.

Gmina Radziłów podmiot realizujący Urząd Gminy Radziłów
ul. Plac 500 - lecia 14
19 - 213 Radziłów
tel: 86 273 71 10
faks: 86 273 71 10
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:45
e-mail: wojt@radzilow.pl, gminaradzilow1@poczta.onet.pl
strona internetowa: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
Adres do korespondencji :
Urząd Gminy Radziłów
ul. Plac 500 - lecia 14
19 - 213 Radziłów

Tryb udzielenia zamówienia

II.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t., z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa”.
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia

III.
1.

Określenie Przedmiotu Zamówienia
Zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej w msc. Brychy na odcinku o długości 190m
(w km 0+181÷0+368) zgodnie z załączonym przedmiarem robót, dokumentacją techniczną
w tym m.in.:
a) Roboty przygotowawcze
- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – 0,19 km,
- Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 10cm z wywiezieniem
nadmiaru humusu na odkład - 19,8m3,
- Rozebranie podbudowy z brukowca – 342m2,
- Przestawienie ogrodzenia -20,4m2,
- Ścinanie drzew – 2 szt.,
- Wywiezienie gruzu – 153,3m3,
b) Roboty ziemne
- Wykonanie wykopów mechanicznie – 62,7m3,
c) Odwodnienie korpusu drogowego
- Wykonywanie części przelotowej przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych
Ø60cm – 9,5m,
d) Podbudowa
- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna o grubości 15cm – 979,00m2,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna o grubości 10cm – 99m2,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna o grubości 15cm – 450,4m2,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości 8cm – 583,00m2
e) Nawierzchnia
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2.

3.

4.
5.

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm, grubość warstwy
4cm - 1033,3m2,
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm, grubość warstwy
4cm – 1028,5m2
f) Roboty wykończeniowe
- Umocnienie wlotów przepustów brukiem o grubości 16÷20cm z kamienia polnego, na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 6m2,
- Uzupełnienie poboczy pospółką przy dowozie materiału samochodem z ręcznym formowaniem
nasypu i zagęszczeniem – 6,7m3,
g) Oznakowanie dróg
- Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 56mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i
zasypaniem dołów z ubiciem warstwami – 1 szt.
- Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A, znaków zakazu typ B,
znaków informacyjnych typ D, folia odblaskowa I generacji – 1 szt.
h) Elementy ulic
- Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 30x15cm wraz z wykonaniem
ławy z oporem z betonu B-10 – 337,00m,
- Wykonanie nawierzchni wjazdów i zatoki z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm,
czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 60m2,
i) Inne roboty
- Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem – 7 szt.,
- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem –
3 szt.
Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji
robót oraz ich zakresem, a także zdobyli na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie
dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy
i wykonania zamówienia.
Szczegółowy zakres prac został ujęty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej
dalej „SIWZ”), dokumentacji projektowej – załącznik nr 6 oraz wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 8 do SIWZ.
Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przedmiar robót ma charakter pomocniczy do wyceny
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów o nie
gorszych parametrach od zaproponowanych w SIWZ, dokumentacji projektowej i jakości
potwierdzonej certyfikatem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego materiały
i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia,
że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego
spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca na etapie realizacji
umowy musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane
prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania
oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45 00 00 00 - 7 - Roboty budowlane
45 23 30 00 - 9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
45 23 32 20 - 7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
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45 23 32 22 - 1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45 23 32 90 - 8 - Instalowanie znaków drogowych
IV.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

V.

Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
17.11.2014 r.

VI.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1.
1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia
określonego w cz. VII ust. 1 pkt. 1 SIWZ,
2 posiadania wiedzy i doświadczenia; Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia
określonego w cz. VII ust. 1 pkt. 1 SIWZ oraz złożenie dokumentu określonego w cz. VII ust. 1 pkt. 2
SIWZ,
3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie
oświadczenia określonego w cz. VII ust. 1 pkt. 1 SIWZ,
4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; Za spełnienie tego warunku
uznaje się złożenie oświadczenia określonego w cz. VII ust.1 pkt. 1 SIWZ,
5 sytuacji ekonomicznej i finansowej. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia
określonego w cz. VII ust. 1 pkt. 1 SIWZ oraz złożenia dokumentu określonego w cz. VII ust. 1 pkt. 3.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy. Za spełnienie tego warunku uznaje się
złożenie: informacji określonej w cz. VII ust. 2 pkt 1 SIWZ, oświadczeń określonych w cz. VII ust. 3 pkt.
1 SIWZ oraz dokumentu określonego w cz. VII ust. 3 pkt. 2 SIWZ.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków,
określonych w ust. 1 pkt. 1 - 5 powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy
ci Wykonawcy wspólnie. Warunki określone w ust. 2 powinien spełniać każdy z tych Wykonawców
oddzielnie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły; spełnia – nie spełnia,
na podstawie złożonych dokumentów.
VII.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty:
1 Oświadczenie, że wykonawca spełnienia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – wg właściwego
wzoru określonego w załącznikach 1a,1b, 2a, 2b do SIWZ.
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2 Wykaz robót budowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 7) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania, z którego wynikać będzie wykonanie co najmniej jednej roboty
budowlanej polegającej na wykonaniu nawierzchni utwardzonej asfaltowej o wartości wykonanych robót
nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3 Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia będą środki
w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolności
finansowe
innych
podmiotów,
przedkłada
informacje
banku
lub
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotów, z których zdolności finansowych korzysta na art. 26 ust. 2b
ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez te podmioty środków finansowych lub ich zdolność
kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty:
1) Informacje o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy – wg właściwego wzoru określonego w załącznikach
3a lub 3b do SIWZ.

3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć:
1 oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, wg wzoru określonego w zał. nr 4a do SIWZ,
2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleniu
zamówienia lub składania ofert.
Jeżeli Wykonawca, przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach
innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w ust. 3 pkt. 1, 2.
4

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa ust. 3 pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.
5

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
(zgodnie z właściwym załącznikiem nr 1b, 2b do SIWZ ) składają wszyscy ci Wykonawcy wspólnie;
2 Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 2, 3 składa każdy z tych Wykonawców oddzielnie.
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Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazanie
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
się z Wykonawcami.

VIII.

1.
2.

3.
4.

5.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
W porozumiewaniu się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą obowiązuje zasada pisemności. Dopuszcza
się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w formie faksu, jednak każda
ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Treść, przekazanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu powinna być
niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresu. Oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia, dokumenty oraz informacje wysyłane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą uznawane
za skutecznie złożone temu Wykonawcy.
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
Maria Wierciszewska
Edyta Duchnowska

IX.

- inspektor
- zastępca Wójta Gminy Radziłów

tel. 86 273 71 18
tel. 86 273 71 18

Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X.

Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

XI.

Opis sposobu przygotowania oferty
Wymogi formalne
1
2

3
4
5

6
7
8

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom
określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w SIWZ.
Oferta Wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia winna być sporządzona w 1 egzemplarzu
w formie pisemnej, języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie długopisem
lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Wszystkie załączniki do oferty winny być napisane w sposób czytelny i trwały, w języku polskim.
Każda poprawka w treści oferty, szczególności każde przerobienie, przekreślenie uzupełnienie, napisanie,
przesłonięcie korektorem etc. muszą być parafowane przez Wykonawcę.
Zaleca się by wszystkie strony załączników do oferty były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający
zdekompletowaniu ich zawartości, każda strona oferty winna być czytelnie opatrzona kolejnym numerem.
Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis pieczątkę imienną
osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 5.
Oferta winna być złożona w kopercie, zabezpieczona poprzez zaklejenie, zawierać adres Urzędu Gminy
Radziłów, oznaczenie „Przebudowa drogi gminnej nr 162503B w miejscowości Brychy" w ramach
zadania inwestycyjnego „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów” nazwę i pełny
adres Wykonawcy oraz zapis nie otwierać przed publicznym otwarciem ofert w dniu 01.10.2014 r. godz.
1040 Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały
wykonawcę.
9 Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z właściwym załącznikiem
nr 1a,1b, 2a, 2b do SIWZ),
2 Wykaz robót budowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 7) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i

10

11

12

13.

14.
15.
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wartości, daty i miejsca wykonania, z którego wynikać będzie wykonanie co najmniej jednej roboty
budowlanej polegającej na wykonaniu nawierzchni utwardzonej asfaltowej o wartości wykonanych
robót nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych
robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3 Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia będą środki
w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł
4 Informacje o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy – wg właściwego wzoru określonego w załącznikach
3a lub 3b do SIWZ.
5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z załącznikiem 4a do SIWZ).
6 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleniu
zamówienia lub składania ofert.
7 jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w cz. VI ust. 1 polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – pisemne zobowiązanie do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia;
8 jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w cz. VI ust. 1 pkt. 5 SIWZ polega
na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy –
informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których te podmioty
posiadają rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową tych podmiotów, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
9 jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w cz. VI ust. 1 SIWZ polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia – oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 5 - 6
(zgodnie z załącznikiem nr 4b do SIWZ) w odniesieniu do tych podmiotów;
10 Pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik.
Wymagane dokumenty należy złożyć oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 9 pkt 8 i 9 kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej
prawdziwości.
Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik występujący w jego imieniu muszą:
1) podpisać formularze oferty;
2) podpisać załączniki;
3) podpisać się w miejscach, których Wykonawca naniósł zmiany.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo
określające zakres reprezentacji, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ona notarialnie poświadczona za zgodność
z oryginałem.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez Wykonawcę.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
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przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a które wykonawca zastrzega, jako nie mogące
być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą “informacje stanowiące
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003r. nr 153, poz.1503 z późń. zm.) oraz zaleca się aby były trwale,
oddzielnie spięte.
16. Oferty złożone wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców będą musiały spełnić następujące
wymagania:
1 oferta będzie podpisana w taki sposób, aby wiązała prawnie wszystkich Wykonawców składających
wspólnie ofertę;
2 wszyscy Wykonawcy składający wspólnie ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną
za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
3 jeden z wykonawców składających wspólnie ofertę zostanie ustanowiony jako pełnomocnik,
upoważniony do reprezentowania wszystkich Wykonawców składających wspólnie ofertę
w postępowaniu albo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie składających ofertę
w postępowaniu i w zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy założyć
pełnomocnictwo – w formie oryginału lub kopii notarialnej poświadczonej za zgodność z oryginałem)
4 dokumenty i oświadczenia Wykonawców składających wspólnie ofertę winny być złożone zgodnie
z cz. VII ust. 5 SIWZ
5 Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez
Wykonawcę kierującego lub od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego z osobna, albo też
w inny sposób ustalony w umowie zawartej przez Wykonawców składających wspólnie ofertę.
17. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie
od wyniku postępowania przetargowego – z wyłączeniem sytuacji określonej w art. 93 ust. 4 ustawy –
Prawo zamówień publicznych.
18. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy
złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z oznaczeniem; ”ZMIANA”. Wykonawca może
wycofać złożona przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert poprzez pisemne
powiadomienie złożone według tych samych zasad jak składana oferta z oznaczeniem „WYCOFANIE”.
Oferty wycofane nie będą otwierane.
19. Ofertę Wykonawcy złożoną po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy bez
otwierania.
20. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty tzw. kosztorysów ofertowych. W przypadku dołączenia
przez Wykonawcę do oferty, nie będą one przedmiotem oceny ofert.
XII.
Miejsce oraz termin składania ofert.
1
2
XIII.
1
2
3
4
5
XIV.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500 - lecia 14, sekretariat (I PIĘTRO)
01.10.2014 r., do godz. 10.30
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 01.10.2014 r. o godz. 10.40 w Urzędzie Gminy Radziłów,
ul. Plac 500 - lecia 14, sala konferencyjna
Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ
Cena zawarta w formularzu oferty o którym mowa powyżej musi być wyrażona w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu przedmiotu
zamówienia zgodnie z cz. III SIWZ oraz zawierać podatek VAT.
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
Zamawiający oblicza cenę według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1
2

Kryterium oceny ofert jest cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100%
Ocena poszczególnych ofert będzie obliczona według następującego wzoru (dotyczy oceny przez jednego
członka komisji przetargowej)
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najniższa cena ofertowa brutto
(wśród ofert rozpatrywanych)
C= ------------------------------------ x 100
cena oferty badanej
3
4
5

6

7

XV.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
po podsumowaniu przyznanych punktów przez każdego z członków komisji przetargowej.
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, jeśli zachodzić będzie
co najmniej jedna z okoliczności opisanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające
na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian
w treści oferty - na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :
1 jest niezgodna z ustawą;
2 jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3
3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub niezaproszonego do składania ofert;
6 zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3
8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1
2
3

XVI.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawcę, wskazując miejsce, termin
i godzinę podpisania umowy.
Przy podpisywaniu umowy wymagane będzie od wykonawcy w przypadku złożenia oferty wspólnej –
umowa regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty przedstawi
Zamawiającemu wycenę (kosztorys) przedmiotu zamówienia.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 10% ceny całkowitej podanej
w ofercie.

2

Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)

3

XVII.
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Wykonawca ma obowiązek wnieść 100% kwoty zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Kwota wniesionego zabezpieczenia w wysokości 70% zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część (30%) zostanie
zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.
Istotne dla stron postępowania, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie
z załączonym wzorem umowy załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
3. W przypadku podwykonastwa umowa o podwykonastwo powinna określać zakres robót, termin wykonania
oraz wynagrodzenie brutto należne temu podwykonawcy i termin zapłaty liczony w dniach od daty doręczenia
wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconego zakresu robót budowlanych.
4. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2013.907 j.t., z późn. zm.) przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy
w przypadkach:
1) gdy konieczność zmiany, w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie
obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
2) gdy konieczność zmiany terminu realizacji następuje w związku z:
a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności
dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów
prawa,
b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych,
c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
d) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
e) opóźnieniem związanym z uzyskaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane
dokumentów,
f) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy,
g) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych;
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
XVIII.
1

2

3

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes
w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t., z późn. zm.)
o których mowa w DZIALE VI przywołanej ustawy.
W niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
a opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
b wykluczenia odwołującego się z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
c odrzucenia oferty odwołującego.
Przed upływem terminu do składania ofert, w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy, środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszających wykonawców wpisanych
na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych.

