Nr sprawy : RG.3410-2/2009
Zatwierdzono dnia 17.06.2009r.
Wójt Gminy
Marian Holak

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Z a m a w i a j ą c y
Wójt Gminy Budziszewice
Adres:
97-212 Budziszewice
ul. J.Ch.Paska 66
powiat: tomaszowski
województwo: łódzkie
REGON:
Internet:
telefon:
faks:

590647813
http://bip.budziszewice.net.
(44) 710 – 25 – 36
(44) 710 – 23 - 89

2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej kwoty
określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest
Budowa placu zabaw oraz urządzenie ścieżki sportowej w
miejscowości Budziszewice
Kod według CPV : 45.11.27.23-9
O p i s:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. W zakresie nawierzchni:
1/ budowę i modernizację ciągów komunikacyjnych
a)pieszych o nawierzchni z kostki oraz glinkowo-żwirowej
b)jezdnych o nawierzchni glinkowo-żwirowej
c) plac wypoczynkowy i wielofunkcyjny o nawierzchni z kostki
2/ plac zabaw dla dzieci młodszych
a)pole piaskowe
b)nawierzchnia glinkowo-żwirowa
3/budowę ścieżki sportowej
a)ciągi piesze o nawierzchni glinkowo-żwirowej
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b)place pod urządzenia rekreacyjne o nawierzchni z piasku
4/obsługę geodezyjna
2. W zakresie wyposażenia w elementy małej architektury: zakup i montaż urządzeń
rekreacyjnych , ławek, koszy na śmieci, gazonów na kwiaty, stojaków na rowery, segmentów
ogrodzeniowych i ogrodzenia
Dopuszcza się rozwiązania równoważne dla przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym m.in. wskazanie zakresu
dopuszczalnych rozwiązań równoważnych oraz wymogi równoważności zawierają
stanowiące integralną część niniejszej SIWZ odpowiednio przedmiary robót,
dokumentacja projektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót.
Zamawiający przypomina, że Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany mocą art.30ust.5 ustawy Prawo
zamówień publicznych do wykazania spełnienia wymagań określonych przez
Zamawiającego.
UWAGA: 1)Ujęte w dokumentacji projektowej prace polegające na urządzaniu zieleni nie są objęte
przedmiotem niniejszego zamówienia, czyli ujęte w: części opisowej w w pkt 6 „Zakres prac do wykonania”
poz.35-39, w pkt 9 „Ustalenia dotyczące urządzania zieleni” i odpowiednio na mapie ”Projekt
zagospodarowania”.
2) Ujęte na mapie „Projekt zagospodarowania” miasteczko ruchu drogowego nie jest przedmiotem niniejszego
zamówienia

4.

Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających , o których mowa w
art.67 ust.1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych
5. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Koszty udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Podwykonawstwo
Zamawiający nie zastrzega niemożliwości powierzenia wykonania części lub całości
zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom .

9. Termin wykonania zamówienia .
Wykonawca wykona zamówienie w terminie do 31 sierpnia 2009r.
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10. Opis warunków udziału w postępowaniu i opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków.
10.1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki :
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub
czynności objętych niniejszym zamówieniem
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia
W ramach tego warunku Wykonawca musi wykazać, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy-w tym okresie) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą
swoim rodzajem tj. co najmniej jedną robotę w zakresie wykonania nawierzchni wraz z
zakupem i montażem wyposażenia placu zabaw, i odpowiadającą wartością
przedmiotowi niniejszego zamówienia .
Warunek będzie spełniony również w przypadku wykazania wykonania co najmniej
jednej roboty w zakresie wykonania nawierzchni i co najmniej jednej roboty w zakresie
zakupu wraz z montażem wyposażenia, odpowiadających łącznie wartością przedmiotowi
niniejszego zamówienia.
b) osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy w
wykonywaniu zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, posiada
wymagane prawem uprawnienia
3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie niniejszego zamówienia
W ramach tego warunku Wykonawca musi wykazać, że:
posiada środki finansowe w kwocie co najmniej 250.000,00 zł lub zdolność kredytową do
kwoty co najmniej 250.000,00 zł.
4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo
zamówień publicznych
10. 2. W stosunku do każdego wykonawcy, który złoży ofertę w wymaganym
terminie i miejscu, Zamawiający dokona oceny spełniania ww warunków
udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez danego wykonawcę :
oświadczeń i dokumentów określonych w punkcie 11 niniejszej SIWZ.
10.3.Ocena odbędzie się metodą spełnia – nie spełnia .
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10.4. Niespełnienie choćby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie
wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
10.5. Oferta wykonawcy wykluczonego nie będzie poddana badaniu; na mocy art. 24 ust.4
ustawy – Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz pozostałych dokumentów wymaganych w
przedmiotowym postępowaniu.
11.1. Oświadczenia i dokumenty , które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do
oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału :
1/ Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych
w art.22 ust.1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - na formularzu
oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ lub zgodnie z jego wzorem.
UWAGA dla wykonawców składających ofertę wspólnie:

Partnerzy mogą złożyć wspólne oświadczenie.
2/ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
- na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszej SIWZ lub zgodnie z jego wzorem.
UWAGA dla wykonawców składających ofertę wspólnie:

Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie odnoszące się do niego.
3/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony/e nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – na potwierdzenie
warunku, o którym mowa w pkt 10.1 ppkt 1
UWAGA dla wykonawców składających ofertę wspólnie:

Każdy z Partnerów musi złożyć odnoszący się do niego dokument,
o którym mowa w niniejszym p unkcie

Uwaga: Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu o którym mowa w niniejszym punkcie składa dokument wystawiony w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie wydaje się dokumentu , o którym mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,właściwym organem
sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokument/oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
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4/ Wykaz (wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ) wykonanych robót
budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia , a jeżeli 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 (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 10.1 ppkt 2lit.a)
ł ą c z n i e z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane
należycie
UWAGA dla wykonawców składających ofertę wspólnie:

Wykaz robót wraz z załączonymi do niego dokumentami potwierdzającymi
mogą zostać złożone i dotyczyć tylko jednego Partnera. W przypadku tego
bowiem warunku wystarczy, że zostanie on spełniony łącznie poprzez
sumaryczną ocenę wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie.

5/ Uprawnienia budowlane kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o
przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ((na potwierdzenie warunku, o którym
mowa w pkt 10.1 ppkt 2lit.b)

UWAGA dla wykonawców składających ofertę wspólnie:
Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie mogą zostać złożone
i dotyczyć tylko jednego Partnera. W przypadku tego bowiem warunku
wystarczy, że zostanie on spełniony łącznie poprzez sumaryczną ocenę
wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie.
6/ Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym
wykonawca posiada rachunek potwierdzająca posiadanie przez wykonawcę środków
finansowych w kwocie co najmniej 250.000,00 zł lub zdolność kredytową wykonawcy do
kwoty co najmniej 250.000,00 zł , wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 10.1 ppkt3
UWAGA dla wykonawców składających ofertę wspólnie:
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może zostać złożona i
dotyczyć tylko jednego Partnera. W przypadku tego bowiem warunku wystarczy, że zostanie
on spełniony łącznie poprzez sumaryczną ocenę wszystkich wykonawców składających
ofertę wspólnie.
11.2. Pozostałe dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty.
1/ Kosztorys ofertowy
UWAGA dla wykonawców składających ofertę wspólnie:
Kosztorys ofertowy powinien dotyczyć łącznie wszystkich partnerów i
powinien być podpisany przez ich upełnomocnionych przedstawicieli lub przez
pełnomocnika. .
2/ Dowód wniesienia wadium.
3/ Pełnomocnictwo do reprezentowania , o ile ofertę składa pełnomocnik.
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12.Tryb oceny ofert.
Ocena ofert odbędzie się w ramach trzech etapów:
1/ ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu - wykluczenie wykonawcy
( patrz punkt 10)
2/ badanie ofert - odrzucenie oferty (patrz punkt 13 )
3/ ocena ofert – wybór najkorzystniejszej oferty (patrz punkt 21)

13. Badanie ofert.
1. Badaniu poddane zostaną oferty złożone przez wykonawców , którzy w wyniku oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu nie zostali z niego wykluczeni. Badanie
ma na celu sprawdzenie ofert pod kątem przedmiotowym tj. czy nie podlegają
odrzuceniu .
2. Spośród zbadanych ofert odrzucone zostaną te oferty, w stosunku do których
zaistnieje choćby jedna z okoliczności określonych w :
- art. 89 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj.
a/ jeżeli jest niezgodna z ustawą
b/ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy , zgodnie z którym Zamawiający
poprawia w ofercie inne (poza oczywistymi omyłkami pisarskimi i
rachunkowymi) omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty
c/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
d/ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
e/ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia
f/ zawiera błędy błędy w obliczeniu ceny
g/ 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 tj. omyłki
polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty
h/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
- art. 90 ust.3 ustawy – Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający odrzuca ofertę
wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
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14. Informacja o sposobie
porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
14.1. Oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie lub faxem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
14.2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.
14.3. Wyjaśnienia treści niniejszej SIWZ odbywać się będą na zasadach zgodnie z art.38 ust.1
i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
14.4. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres Zamawiającego.
14.5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest : Alina Jarecka – tel.
(044)710-25-36 .

15. Wymagania dotyczące wadium.
15.1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie:
dziesięć tysięcy zł ).
15.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie
uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W
przypadku tym dołączenie do oferty kserokopii polecenia przelewu jest warunkiem
koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego
wniesienia wadium przez Wykonawcę.
15.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy:
78 89850004 0040 0400 0055 0006
15.4. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej aniżeli pieniądz Wykonawca
oryginał wniesionego wadium załączy do oferty lub zdeponuje go w siedzibie
Zamawiającego, a do oferty załączy kserokopię tego dokumentu.

16. Termin związania ofertą.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

17. Opis sposobu przygotowania oferty.
17.1. Wymagania podstawowe.
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1) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2 ) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować
całość zamówienia.
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5) Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upełnomocnioną/e do reprezentowania
wykonawcy. Oznacza to, że jeśli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy
lub pełnomocnictwa wynika, że do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest
łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby.
6) Pełnomocnictwo osoby/osób podpisującej/ych ofertę musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów załączonych do oferty . Oznacza to, że jeżeli nie wynika ono wprost z
załączonego do oferty odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (który to wykonawca zobowiązany jest załączyć
– patrz pkt 11.1 ppkt 3 nin.SIWZ) do oferty należy załączyć także oryginał lub
poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię pełnomocnictwa wystawionego
na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8) Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznaczone klauzulą : „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U.z 2003r. nr 153,poz.1503) „ i dołączone do oferty. Zaleca się aby były trwale ,
oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne ,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
17.2. Forma oferty.
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Może być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia lub w oparciu o jego wzór zachowując jednak
jej treść.
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
2) Oferta oraz wszelkie dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w języku
polskim .
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
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polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości Zamawiający uzna, iż
wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
4) Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5) Wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.
6) Wskazane jest aby strony ofert i załączników były ponumerowane oraz
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7) Wskazane jest aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty.
8) Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie lub innym zamkniętym
opakowaniu z umieszczoną na niej nazwą przedmiotu zamówienia.
Proponuje się, by nazwa ta brzmiała „”Budowa placu zabaw oraz urządzenie ścieżki
sportowej w miejscowości Budziszewice”.
17.3. Zawartość oferty.
Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie i dokumenty
wymienione w pkt 11 niniejszej SIWZ, podpisane tak jak formularz oferty przez
osobę/y upełnomocnioną/e do reprezentowania wykonawcy (patrz pkt 17.1 ppkt 5-6)
17.4. Zmiana, wycofanie oferty.
1) Wykonawca na okoliczność ewentualnej zmiany lub wycofania złożonej oferty
doręczy Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty.
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały
dokonane przed upływem terminu składania ofert.
2) Powiadomienie winno się znajdować w zamkniętej kopercie lub innym zamkniętym
opakowaniu oznaczonej napisem „ ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Kopertę tę
należy nadto zaopatrzyć nazwą przedmiotu zamówienia.
W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy
dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr…”
17.5. Oferta wspólna.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2) Oferta wspólna musi spełniać dodatkowo następujące wymagania:
a/ partnerzy muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika (zwanego w niniejszej SIWZ
pełnomocnikiem) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby pełnomocnikiem był
jeden z partnerów,
b/ oferta musi podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich
partnerów.
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3) Partnerzy udokumentują spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu
oraz spełnią obowiązek przedłożenia pozostałych wymaganych dokumentów, zgodnie z
postanowieniami punktu 11 niniejszej SIWZ.

18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
18.1. Miejsce i termin składania ofert.
1) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Budziszewicach
Ul. J.Ch.Paska 66, pokój nr 7 (I piętro)
2) Termin składania ofert upływa dnia 08 lipca 2009r. o godz.10,00.
3) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone bez
otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
18.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 lipca 2009r. o godz. 10,30 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Budziszewicach, ul. J.Ch.Paska 66

19. Opis sposobu obliczenia ceny.
19.1. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
19.2. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca
poda w ofercie kwotę netto, kwotę podatku VAT oraz kwotę brutto, która stanowić będzie
cenę oferty.
19.3. Wykonawca obliczy cenę oferty dla zakresu robót podanego w przedmiarze robót w
zakresie nawierzchni i w przedmiarze robót w zakresie elementów małej architektury.
19.4. Cena oferty musi wynikać z kosztorysu ofertowego uwzględniającego i
odzwierciedlającego wszystkie pozycje przedmiarów robót. Kosztorys ofertowy Wykonawca
obowiązany jest załączyć do oferty jako dokument uzasadniający merytorycznie oferowaną
kwotę wynagrodzenia ryczałtowego i mogący służyć do rozliczeń wykonanych prac.
W przypadku ewentualnych nieścisłości pomiędzy załączonym kosztorysem ofertowym
Wykonawcy a przedmiarami robót , Zamawiający uzna, że w cenie ofertowej skalkulowane
są wszystkie pozycje z przedmiarów robót.
19.5. Zamawiający poprawi ewentualne oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
19.6. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny ( art.89 ust. 1 pkt 6
ustawy – Prawo zamówień publicznych).
19.7. Za błąd w obliczeniu ceny Zamawiający uzna każdy błąd , który nie może być
poprawiony w trybie sprostowania oczywistej omyłki rachunkowej.
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20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie
polskiej.

21. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, ich znaczenie i sposób oceny oferty.
21.1.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez
wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania i które następnie nie zostaną
odrzucone.
21.2.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: najniższa cena .
Jest to jedyne kryterium, znaczenie jego wynosi więc 100%.
21.3.Oferty, o których mowa w pkt 21.1 poddane zostaną ocenie merytorycznej w celu
wyboru oferty najkorzystniejszej.
Polegać ona będzie na poddaniu ofert indywidualnej ocenie członków Komisji
Przetargowej przy zastosowaniu kryterium, o którym mowa pkt 21.2.
W ramach tego kryterium każdej ofercie przyznana zostanie określona liczba punktów
obliczona (kryterium mierzalne) następująco:
C = Cn/Cb x 10 pkt, gdzie:
Cn – jest najniższą spośród cen wszystkich ofert
Cb – jest ceną badanej oferty
Następnie , suma tak obliczonych dla danej oferty punktów zweryfikowana o
znaczenie kryterium będzie liczbą punktów uzyskaną przez tę ofertę w
przedmiotowym postępowaniu.
21.4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
21.5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na złożenie ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
21.6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
22.1 Po dokonaniu wyboru oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, których
oferty zostały odrzucone i o wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z niniejszego
postępowania.

11

22.2.Informację o wyborze oferty zamawiający zamieści również na stronie internetowej
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
22.3.Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w miejscu i terminie
wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty lub w krótszym terminie w sytuacji, gdy w
niniejszym postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta.

23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
23.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy.
23.2. Jego wysokość ustala się na 5% ceny ofertowej brutto wybranej oferty.
23.3. Zabezpieczenie należy wnieść przed upływem terminu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
23.4. Dla zachowania terminu o którym mowa w pkt 3 w przypadku
zabezpieczenia wniesionego w formie pieniężnej konieczny jest fizyczny wpływ
przelanej przez wykonawcę kwoty zabezpieczenia na wskazany przez
Zamawiającego rachunek bankowy.
23.5. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej
lub w kilku następujących formach:
a/pieniądzu , wówczas należy wnieść je przelewem na rachunek bankowy:
78 89850004 0040 0400 0055 0006
b/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym
c/ gwarancjach bankowych
d/ gwarancjach ubezpieczeniowych
e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6bust.5 pkt2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości
23.6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w żadnej z
form wymienionych w art.148 ust.2 ustawy –Prawo zamówień publicznych.
23.7. Ustanowienie zabezpieczenia przy zawarciu umowy nastąpi na podstawie:
1/przedłożonego przez wykonawcę oryginału dokumentu potwierdzającego
wniesienie wymaganego zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna
2/figurującej na rachunku bankowym, o którym mowa wyżej w pkt 5 list.a/,
wpłaty wymaganego zabezpieczenia będącej potwierdzeniem jego wniesienia w
formie pieniężnej.
23.8. W konsekwencji niedopełnienia przez wykonawcę, którego oferta została
wybrana obowiązku wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy zamawiający stosownie do art.94 ust.2 ustawy –Prawo
zamówień publicznych może wybrać w takim przypadku ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy tj. przesłanki
unieważnienia postępowania oraz zatrzymuje wadium wraz z odsetkami
(art.46ust.5pkt2).
23.9. 80% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie
zwrócone wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
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Pozostałe 20% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie
pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i zostanie
zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości.

24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane:
Budowa placu zabaw oraz urządzenie ścieżki sportowej w miejscowości Budziszewice.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1/ W zakresie nawierzchni:
a) budowę i modernizację ciągów komunikacyjnych
- pieszych o nawierzchni z kostki oraz glinkowo-żwirowej
- jezdnych o nawierzchni glinkowo-żwirowej
- plac wypoczynkowy i wielofunkcyjny o nawierzchni z kostki
b) plac zabaw dla dzieci młodszych
- pole piaskowe
- nawierzchnia glinkowo-żwirowa
c) budowę ścieżki sportowej
- ciągi piesze o nawierzchni glinkowo-żwirowej
- place pod urządzenia rekreacyjne o nawierzchni z piasku
d) obsługę geodezyjna
2/ W zakresie wyposażenia w elementy małej architektury: zakup i montaż urządzeń
rekreacyjnych , ławek, koszy na śmieci, gazonów na kwiaty, stojaków na rowery, segmentów
ogrodzeniowych i ogrodzenia.
Szczegółowy zakres rzeczowo-ilościowy określa przedmiar robót .
2. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca wykonana zamówienie w terminie do 31
sierpnia 2009r.
3. Obowiązującą strony formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie…..zł (brutto) w tym kwota netto: …….., kwota
podatku VAT…..zł wg stawki…….
4. Rozliczenie nastąpi po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie faktury
końcowej, wystawionej po całkowitym zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym.
5. Formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących
wypadkach i wysokościach.
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki
b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za
wady - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za
każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad
c/ za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy
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d/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego.
2/ Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a/ za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki
b/ za zwłokę w zapłaceniu faktury w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego
fakturą za każdy dzień zwłoki.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Termin gwarancji – 3 lata licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.
8. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę:………………….. w
formie/ach:…………….
9. 80% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone
wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
Pozostałe 20% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie
pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z gwarancji jakości i zostanie zwrócone nie
później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości.

25. Warunki dopuszczalnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści
oferty.
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:
a/ w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od zamawiającego
lub wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, zamawiający na
wniosek wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia,
b/ w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian
wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
c/ w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla
zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia.

26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień – dział VI „Środki ochrony prawnej”
wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w postaci :
1/ protestu - wobec treści ogłoszenia o zamówieniu; postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia; czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu; w
przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na
podstawie ustawy
- stosownie do postanowień rozdziału 2
2/ odwołania - od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego opisu sposobu oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia, odrzucenia oferty, - stosownie do postanowień rozdziału 3
3/ skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej - stosownie do postanowień rozdziału
4.
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27. Dodatkowe informacje
Przedmiot niniejszego zamówienia jest elementem przedsięwzięcia (operacji) pt. „Budowa
placu zabaw, miasteczka ruchu drogowego i urządzenie ścieżki sportowej w miejscowości
Budziszewice oraz budowa boiska wielofunkcyjnego i placu wypoczynkowego w
miejscowości Mierzno „ , którego wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie
art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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( wzór formularza)

Załącznik nr 1
OFERTA

Do: Wójta Gminy Budziszewice, 97-212 Budziszewice, ul.J.Ch.Paska 66

Nazwa Wykonawcy / Nazwy Wykonawców w przypadku oferty wspólnej z
dopiskiem nazwy konsorcjum pod jaką występują:
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adres *…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tel.*……………………………

REGON*…………………. NIP*……………………….

Fax* …………………………………..
* - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy-Pełnomocnika.
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
Budowę placu zabaw oraz urządzenie ścieżki sportowej
w miejscowości Budziszewice
składamy ofertę na wykonanie robót w zakresie rzeczowym objętym Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę wg załączonego kosztorysu ceny ofertowej, tj.:
Brutto: ……………………….zł
Słownie:…………………………………………………………………………………………
…………………………………..................................................................................................
w tym:
cena netto:………………………zł
słownie:………………………………………………………………………………………….
i podatek VAT w kwocie………………… wg stawki……%.
1. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w SIWZ tj. do dnia 31
sierpnia 2009r.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń.
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3.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez wskazany w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. przez okres 30 dni , bieg którego
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4.Oświadczamy, że postanowienia ,które zostaną wprowadzone do treści umowy zostały
przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy na tych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
5. Informujemy o wniesieniu wadium o wartości……..zł w formie:………………………
6. Część zamówienia zamierzam – nie zamierzam powierzyć wykonaniu
podwykonawcom (niepotrzebne skreślić)
Jest to następująca część zamówienia (wypełnić w przypadku zamiaru powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcom)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..,
7. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
data:...............
Nazwisko i imię osoby/osób
uprawnionej/ch (pieczątka) oraz jej/ich podpis/y:

……………………………………………
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wzór formularza

załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

określonych w art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykonawca:
...........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Budowę
placu zabaw oraz urządzenie ścieżki sportowej w miejscowości Budziszewice
oświadczam (y) , że zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, objętych
niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień
2. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(my) potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub
przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
3. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia
..........................................
(data)

Nazwisko i imię osoby/osób
uprawnionej/ch (pieczątka) oraz jej/ich podpis/y:

……………………………………………
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wzór formularza

załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
na podstawie art.24 ust.1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykonawca:
...........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Budowę placu zabaw oraz urządzenie ścieżki sportowej w miejscowości Budziszewice
oświadczam/y , że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art.24ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych

..........................................
(data)

Nazwisko i imię osoby/osób
uprawnionej/ch (pieczątka) oraz jej/ich podpis/y:

……………………………………………
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/wzór formularza/

załącznik nr 4

Wykonawca:……………………………..
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia

Lp.

Miejsce wykonania
Całkowita i zakres
Nazwa i adres
Zamawiającego wartość w wykonanych prac
PLN

Data
rozpoczęcia
wykonania

Data
zakończenia
wykonania

UWAGI

W załączeniu:
Dokumenty potwierdzające wykonanie
robót z należytą starannością

Nazwisko i imię osoby/osób
uprawnionej/ch (pieczątka) oraz jej/ich podpis/y:

……………………………………………
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