Zamawiający :
Gmina Jaktorów - Wójt Gminy
96-313 Jaktorów
ul. Warszawska 33
tel. 046/8552188; fax 046/8552188
e-mail: gmina@jaktorow.pl
www.jaktorow.pl

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania:

Zadanie nr 1: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w km 38+760 – 39+255 w pasie drogi wojewódzkiej nr
719 od przejścia dla pieszych do szkoły do ul. Ogrodowej w m. Chylice Kolonia, gm. Jaktorów,
działka nr ew. 213/2 i 222/1.
Zadanie nr 2: Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 ( ul. Kościuszki )
od km 43 + 608 do km 44 + 258,39 od drogi na Baranów do ul. Długiej w m. Sade Budy, Stare Budy.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 3410 – 02/10

zatwierdził: ________________________
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Jaktorów 23.02.2010 r.

I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Jaktorów, 96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 33, woj. mazowieckie
NIP: 838-14-26-443
REGON : 750148259
Tel.: 46 855-21-88
Fax.: 46 855-21-88
Adres strony internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej:
„SIWZ”) i wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne:
www.jaktorow.pl.
II.

Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” o wartości
przedmiotu zamówienia, poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11, ust.8 ustawy Prawo zamówień
publicznych .
III.

Opis przedmiotu zamówienia.

2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania :
Zadanie nr 1: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w km 38+760 – 39+255 w pasie drogi wojewódzkiej nr
719 od przejścia dla pieszych do szkoły do ul. Ogrodowej w m. Chylice Kolonia, gm.
Jaktorów, działka nr ew. 213/2 i 222/1.
Zadanie 2:

Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 ( ul. Kościuszki )
od km 43 + 608 do km 44 + 258,39 od drogi na Baranów do ul. Długiej w m. Sade Budy,
Stare Budy.

2.2. Zamawiający dostarczy częściowo prefabrykaty w postaci: kostka brukowa, obrzeża betonowe, krawężniki
betonowe oraz płyty ażurowe w ilościach zamieszczonych w przedmiarze robót, pozostałą część tych
prefabrykatów, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć we własnym zakresie.
2.3. Parametry istniejącej ulicy Kościuszki i Warszawskiej w wyniku jej przebudowy pozostają bez zmian.
2.4. Realizacja inwestycji nie spowoduje zwiększenia oddziaływania na środowisko.
2.5. Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz postanowieniami, teren na którym realizowana będzie inwestycja nie
jest objęty ochroną konserwatorską.
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2.6. Zakres robót ww. budowy obejmuje następujące roboty drogowe:
Zadanie nr 1:


ścieżka pieszo-rowerowa szer. 3,5 m z kostki betonowej szer. 3,5 m. i grubości 6 cm, szarej, na
podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15 cm, zamknięta obrzeżami
betonowymi 8 x 30 x 100 cm, powierzchnia – 1768 m 2.

Zadanie nr 2:


chodnik: jednostronny szer. 1,5 m poza rowem z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, warstwa pospółki grubości 10cm, nasyp z gruntu
przepuszczalnego, obramowanie



zjazdy: betonowa kostka brukowa grubości 8 cm czerwona na podsypce cementowo-piaskowej
grubości 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm,
obramowanie krawężnikiem betonowym prostokątnym o wym. 12 x 25 cm,

2.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót składająca się z następujących dokumentów będących załącznikami do SIWZ:
Zakres projektu: Bu Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w km 38+760 – 39+255 w pasie drogi wojewódzkiej nr
719 od przejścia dla pieszych do szkoły do ul. Ogrodowej w m. Chylice Kolonia, gm.
Jaktorów, działka nr ew. 213/2 i 222/1.
Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 ( ul. Kościuszki ) od
km 43 + 608 do km 44 + 258,39 od drogi na Baranów do ul. Długiej w m. Sade Budy,
Stare Budy.
1. Projekt wykonawczy
2. Przedmiar robót
3. Szczegółowe specyfikacje techniczne.
Kody CPV:
Zadanie nr 1:
45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę,
45233340-4 – fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego,
45000000-7 – roboty budowlane
Zadanie nr 2:
45110000-1- roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,
45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45233300-2 – fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233200-1 - roboty w zakresie różnych nawierzchni,
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45233000-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg,
45233290-8 – instalowanie znaków drogowych,
45112710-5 - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,
45221111-3 – roboty budowlane w zakresie mostów drogowych .
UWAGA1
W przypadku wystąpienia nieujawnionych różnic w opisie przedmiotu zamówienia między Projektem
wykonawczym a przedmiarem robót przyjmuje się, że opis zamówienia zawarty jest w Projekcie wykonawczym.
Przedmiar robót udostępnia się jako dokument pomocniczy w celu ułatwienia określenia ceny oferty.
UWAGA 2
We wszystkim pozycjach, gdzie w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót podano przy określeniu wyrobów lub technologii nazwy własne lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza
rozwiązania i wyroby równoważne. Za równoważne Zamawiający przyjmie technologie i wyroby budowlane
spełniające wymagania określone dla nich w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót przez autorów projektów.
IV.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy
lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
V.
1.

Termin wykonania zamówienia.
Termin zakończenia rzeczowego realizacji zamówienia określa się na 30.08.2010 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
1.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą, nie później niż na dzień

składania ofert, spełnianie następujących warunków dotyczących:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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oraz, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wadium.
Zaliczki:
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
1.1.Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku :
Warunek nie ma zastosowania
1.2.Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku :
wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.
polegających na budowie placów lub/i chodników lub/i ciągów pieszo-rowerowych o wartości każda nie mniejszej
niż 250.000 zł brutto;
zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę
metodą: spełnia/ nie spełnia.
1.3.Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dysponowanie inżynierem drogowym posiadającym minimum 3 letnie doświadczenie w wykonawstwie robót jako
kierownik robót drogowych
zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę
metodą: spełnia/ nie spełnia.
1.4.Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na wartość nie mniejszą niż 200.000 PLN, zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę metodą: spełnia/ nie spełnia.
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W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 pkt 14) wykonawcy ci mogą spełnić łącznie, warunki w zakresie braku podstaw do wykluczenia z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy każdy z wykonawców spełnia samodzielnie.
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 wykonywaniu zamówienia.

VII. 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
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 ( załącznik nr 2 do
SIWZ ), należy przedłożyć:
1) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 4 do SIWZ,
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SIWZ,
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert.

6

2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność
finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 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,
3) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w ust. 3.
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:

1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 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,
2) Jeżeli w miejscu zamieszkania lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3) Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
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5.Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad
50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Oferta wspólna ( np.: konsorcjum lub spółka cywilna )
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ( wykonawcy występujący wspólnie ) są
zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo
powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza.
2. Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym:
1) wymagane oświadczenia i dokumenty – wskazane w części VII ust. 3 pkt 1 i 2 SIWZ – składa każdy z
wykonawców,
2) pozostałe dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie .
3. Oświadczenia, formularze, dokumenty składa i podpisuje w imieniu wszystkich wykonawców – Pełnomocnik, z
zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego
adres należy wpisać w formularzu ofertowym.
5. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów
1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane są pisemnie lub faksem lub w zakresie wyjaśnień SIWZ drogą elektroniczną.
2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej
Zamawiającego www.jaktorow.pl.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w
ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4.
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7. Do kontaktu z Wykonawcą uprawniony jest:
- Pani Agnieszka Boniecka - Inspektor w zakresie procedury,
- Pan Andrzej Muszyński – Inspektor w zakresie przedmiotu zamówienia,
e- mail: inwestycje@jaktorow.pl, w poniedziałek w godz. 9.00-18.00, wtorek-czwartek. 8.00-16.00 , do
piątku w 8.00-15.00.
Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres
Zamawiającego.
IX. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie
lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz,
co najmniej na 3 dni przez upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, w języku polskim i w
formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
2. Do oferty należy dołączyć wymagane w SIWZ załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu do dokumentów i oświadczeń, których formularze
stanowią załączniki do SIWZ zaleca się ich sporządzenie według tych formularzy.
3. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza
musi zostać dołączone do oferty.
4. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zalecane jest sporządzenie oferty na komputerze
lub maszynie do pisania.
5. Ofertę należy sporządzić w taki sposób, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i
zabezpieczone przed zdekompletowaniem.

1. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się
z jej treścią, opatrzonej nazwą Wykonawcy oraz oznaczeniem: Oferta na wykonanie” Budowa ścieżki
pieszo-rowerowej i chodnika w m. Chylice Kolonia, Sade Budy, Stare Budy”. Nie otwierać przed
dniem 10.03. 2010 r. przed godz. 11.30”.
2. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony
parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę nie wynika z
załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć odpowiednio dokumenty potwierdzające to
uprawnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej przez notariusza i
dokumenty, z których wynika upoważnienie do udzielenia tego pełnomocnictwa w imieniu Wykonawcy.
3. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
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4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert
określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie
zaadresowanej do Zamawiającego oraz opatrzonej pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej
dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” oferty na …. Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty
Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został
podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
6. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.) należy umieścić w odrębnej, zaklejonej kopercie opisanej „Tajemnica
Przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty należy umieścić we właściwym dla
zastrzeżonego dokumentu miejscu informację, że jest on zastrzeżony i znajduje się w odrębnej kopercie.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Jaktorów pokój nr 8.
2. Termin składania ofert upływa dnia 10.03.2010 r. o godzinie 11.00.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie, bez
otwierania.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 10.03.2010 r. o godzinie 11.30 w pokoju 8.
XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium:
- cena (z VAT):

100 %

2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy.
3. Oferta Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę otrzyma 100 pkt, każda następna otrzyma punktację
obliczoną według poniższego wzoru:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 100): cena oferty ocenianej.
4. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny i sposób rozliczenia robót.
1. Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć na Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ.
2. Cena ofertowa winna być wyliczona z dokładnością do 1 grosza.
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3. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia
wraz z materiałami, robocizną, pracą sprzętu, robotami towarzyszącymi, świadczeniami i usługami w tym
geodezyjnymi, projektem organizacji ruchu oraz pozostałe prace i czynności niezbędne do osiągnięcia
wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia i przekazania do użytkowania.
4. Podaną w Formularzu Oferty cenę brutto przyjmuje się jako ryczałtową, niezmienną w trakcie trwania umowy
i obejmującą podatek od towarów i usług.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy zażąda od Wykonawcy
przedłożenia Zamawiającemu szczegółowych kalkulacji cen jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe
i ceny robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów
pośrednich (ogólnych) i zysku) wszystkich pozycji na podstawie, których została obliczona cena oferty w
formie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych będą stanowić
załącznik do umowy w celu ustalenia ceny ewentualnych robót zamiennych.
2. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć uprawnienia kierownika budowy
wskazanego w ofercie.
3. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poda termin zawarcia umowy.
4. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na zasadach określonych w części XIV SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych formalności przed zawarciem umowy.
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

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.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego Nr
28124033501111000035402132, z dopiskiem: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika w m.
Chylice Kolonia, Sade Budy, Stare Budy”.
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4. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków na rachunek
bankowy, o którym mowa w ust. 3.
XVI. Zmiany umowy.
Określono w części XVII SIWZ Wzór umowy.
XVII. Wzór umowy
1.Zamawiający zawrze z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, umowę, której wzór stanowi
Załącznik nr 7 do SIWZ.
2.Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).

XVIII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
W toku postępowania Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI tej ustawy tj. odwołanie
art. 180 ust. 2 pkt 2 – 4 oraz skarga do sądu.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
Załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Formularz cenowy.
2) Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 Ustawy.

3) Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

4) Załącznik nr 4 – Wzór wykazu robót
5) Załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób
6) Załącznik nr 6 – Wzór Formularza Oferty
7) Załącznik nr 7 - Wzór umowy.
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