SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nazwa zadania: Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie
miasta i gminy Sztum
nr sprawy: RI. 271.10.2012
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
www.sztum.pl
e-mail : sztum@sztum.pl
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
tel. 055 640 63 03
fax 055 640 63 00
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z
2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów bieżących i konserwacja nawierzchni dróg
gruntowych na terenie miasta i gminy Sztum w 2012 roku. Remonty bieżące to remonty cząstkowe
nawierzchni stanowiące zespół zabiegów technicznych wykonywanych na bieżąco w zależności od
potrzeb, polegających na usuwaniu uszkodzeń nawierzchni: likwidacji ubytków, zastoisk wody,
wybojów oraz zagłębień i osiadań zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również hamujących
proces powiększania się powstałych uszkodzeń. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje naprawę
nawierzchni dróg gruntowych materiałami dostarczonymi przez Zamawiającego tj tłuczeń kamienny
łamany 31,5-63 mm, przemieszany z materiałem dostarczonym przez Oferenta tj kruszywo
łamane 0-31,5mm i piasek (proporcje wg opisu w pozycjach w przedmiarze) oraz wykonanie
nawierzchni z płyt wielootworowych typu YOMB.
Konserwacja nawierzchni dróg obejmuje naprawę drogi gruntowej poprzez profilowanie nawierzchni,
(wbudowanie materiału) , profilowanie drogi w celu nadania odpowiedniego profilu , zagęszczenie
przy użyciu walca. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania
drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozliczenie będzie następowało każdorazowo po
naprawie zleconych odcinków dróg kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem cen
jednostkowych przyjętych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Dojazd Wykonawcy do miejsca
naprawy drogi oraz powrót do bazy winien być uwzględniony w cenach jednostkowych kosztorysu
ofertowego jak i transport materiałów i nie podlega dodatkowej wycenie.
Jezdnia drogi powinna mieć pochylenie poprzeczne umożliwiające sprawny spływ wody. Pochylenie
poprzeczne jezdni powinno wynosić niemniej niż:
a) 3,0% - nawierzchni twardej nie ulepszonej,
b) 4,0% - nawierzchni gruntowej.
1. W zakresie napraw lokalnych uszkodzeń nawierzchni należy stosować tłuczeń kamienny
łamany 31,5-63 mm, przemieszany z materiałem dostarczonym przez Oferenta tj kruszywo
łamane 0-31,5mm i piasek (proporcje wg opisu w pozycjach w przedmiarze) zamówienie
obejmuje wykonanie następujących prac :
- wykonanie prac przygotowawczych,
- profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni drogi gruntowej oraz nadanie odpowiednich
spadków podłużnych i poprzecznych istniejącego podłoża,
- rozścielenie i wypełnienie ubytków nawierzchni kruszywem oraz jego
zagęszczenie - wyrównanie naprawianych miejsc (powierzchni) z nadaniem spadku poprzecznego
i podłużnego zgodnego ze spadkiem istniejącego podłoża
- odtworzenie, renowacja lub udrożnieniu rowów odwadniających
- remonty przepustów pod drogami wraz z ich czyszczeniem
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- odtworzenie, renowacja, profilowanie poboczy oraz wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych
typu YOMB
2. Naprawa innych wskazanych przez Zamawiającego odcinków dróg gminnych i wewnętrznych .
3. W zakresie konserwacji dróg zamówienie obejmuje roboty drogowe polegające na
okresowym wykonywaniu konserwacji przez równanie i zagęszczanie odcinków dróg o nawierzchni
gruntowej i koszenie poboczy.
4.Przez profilowanie nawierzchni rozumie się wyrównywanie podłużne i poprzeczne drogi
z nadaniem jezdni prawidłowych spadków odtwarzające profil podłużny i profil poprzeczny
daszkowy lub jednostronny stosownie do warunków w terenie oraz naprawę uszkodzeń
nawierzchni polegającą na uzupełnieniu kruszywem dostarczonym przez Zamawiającego ,uszkodzeń
nawierzchni w postaci wybojów, kolein, osiadań, likwidacja zastoisk wody przy poboczu drogi.
5. Zagęszczanie mechaniczne nawierzchni gruntowej przez wałowanie z użyciem walca wibracyjnego.
6. Warunki techniczne wykonania robót przedstawione są w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robót - Załącznik do SIWZ.
7. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie okresowo. Ilość robót objętych zamówieniem jest
ilością przewidywaną i orientacyjną. W konsekwencji ilość każdej z rodzajów robót wskazanych w
przedmiarach może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od faktycznych
okoliczności i potrzeb Zamawiającego. Rozliczenie następować będzie za faktycznie wykonane prace
według cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym , wycenionym na podstawie
załączonego przedmiaru robót. W przypadku zlecenia zmniejszonego zakresu robót niż wskazany
w przedmiarze Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie niewykonanej części robót.
8. Realizacja każdego zlecenia będzie zakończona protokołem odbioru prac podpisanym przez obie
strony i wystawieniem faktury za faktycznie wykonane prace.
9. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana do czasu obowiązywania umowy lub do
wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na to zamówienie.
10.Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace w zakresie remontów bieżących.
11. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od chwili
rozpoczęcia robót aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny będzie
Wykonawca, na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć wszystkie drzewa zgodnie ze sztuką
budowlaną , które znajdują się w miejscach gdzie może nastąpić ich uszkodzenie.
12. Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi Polskimi Normami
i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi
z Przedstawicielem Zamawiającego.
13.Wykonawca ma obowiązek zapewnić objazdy i prawidłową organizację ruchu, Zapewnić objazdy
z zachowaniem płynności ruchu na drogach gdzie prowadzone będą prace ,utrzymać i dokonać
likwidacji po zakończeniu robót , koszt ten ponosi wykonawca;
14.Wykonawca dokona w ramach zadania pielęgnacji w zadrzewieniach poprzez wycinkę,
karczowanie pniaków oraz usuwanie zakrzewień w obszarze szczegółowo określonym przez
Zleceniodawcę.
15. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:
15.1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
15.2) Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.
Zamówienie tożsame z zamówieniem podstawowym o wartości nie przekraczającej 50% zamówienia
podstawowego.
15.3) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
15.4) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
15.5) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15.6) Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
16. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości
zamówienia podwykonawcom: w przypadku gdy Wykonawca zamierza realizować zamówienie przy
udziale podwykonawcy, w ofercie winien wskazać jaką część zamówienia będzie wykonywał
podwykonawca.
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17. Wymagania dot. gwarancji
Wykonawca udzieli użytkownikowi końcowemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na
okres co najmniej 12 miesięcy. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi w projekcie umowy.
18. CPV : 45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg
IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia - od dnia zawarcia umowy do 15.12.2012
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez
Wykonawcę oświadczenia , którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas gdy Wykonawca wykaże , że: wykonał w okresie
ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności
gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane , o wartości
niemniejszej niż 50 000,00 zł netto każda, obejmujące roboty budowlane drogowe związane z budową
dróg, remontem, naprawą dróg, przebudową dróg, utrzymaniem dróg lub konserwacją dróg
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponować :
a)co najmniej jednym walcem statycznym, o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m
b)co najmniej jednym walcem wibracyjnym o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18
kN/m, lub co najmniej jednym walcem posiadającym powyższe wymagane funkcje razem.
c) co najmniej jedną równiarką samobieżną o mocy min. 74 kW,
d) co najmniej jedną koparko – ładowarką.
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez
Wykonawcę oświadczenia , którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z
warunków określonych w pkt 1, ppkt 1.1 – 1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców
albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty
złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie
spełnia.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
4. 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.
5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty
złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia/niespełna.
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VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
A. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:
A.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
A.2 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub
robót budowlanych w celu realizacji zamówienia z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami.
B. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
B.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
B.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
B.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
pkt B1 do B2.
C. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
C.1 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
D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
D.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla
ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
D.2 Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.B1 do B2 dla każdego partnera z
osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
E. Inne dokumenty
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
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przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres zamawiającego podany w pkt. I
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany w pkt. I
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. W przypadku braku
potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane
przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5.Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.
6. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
stanowisko: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie MiG w Sztumie
imię i nazwisko:
Bożena Falkowska
tel.
+48 55 640 63 03 wew. 381
fax.
+48 55 640 63 00
w terminach
poniedziałek – piątek w godzinach od 9.30 do 14.30
7. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:
stanowisko
specjalista d/s zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie
imię i nazwisko: Teresa Wasielewska
tel.
+48 55 640 63 03 wew. 363
fax.
+48 55 640 63 00
w terminach
w godzinach pracy zamawiającego
8. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ
8.1)Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert .
8.2)Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania
źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.sztum.pl
8.3)Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
9. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami .
VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Ustala się wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie złotych pięć tysięcy)
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr: 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040
przed upływem terminu składania ofert - przy czym za termin wniesienia wadium w
formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego
3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3.3) w gwarancjach bankowych,
3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych
3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
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dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.
1158, z p. zm.)
4. Zamawiający nie dopuszcza stosowania w dokumentach gwarancyjnych i poręczeniach , zapisów
uzależniających ich realizację od czynności lub oświadczeń osób trzecich albo Wykonawcy.
Dokumenty nie spełniające powyższego warunku, nie będą uwzględniane jako wypełnienie obowiązku
złożenia wadium.
IX. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pod rygorem nieważności,
według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik do SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane
postanowieniami niniejszej SIWZ
3. Załączone dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do
podpisania oferty.
4. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej
prawdziwości w inny sposób.
5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, powinna być napisana na maszynie do pisania,
wydruk z komputera, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą
rozpatrywane.
6. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być trwale spięte/zszyte.
7. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na nią winny być
ponumerowane kolejnymi liczbami całkowitymi. Formularz oferty zostanie opieczętowany pieczęcią
firmową i podpisany przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy.
8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania firmy Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji
działalności gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo
powinno być dołączone do oferty o ile nie
wynika z innych załączonych dokumentów.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę lub
osoby podpisujące ofertę.
10. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu
i wstawienie obok poprawnego oraz postawienie parafy.
11. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący
wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od
pozostałych informacji zawartych w ofercie, strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić
ich dopasowanie do pozostałej części oferty.
12.Ofertę należy złożyć w 2 nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach/opakowaniu w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.
12.1 Koperta/opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę winno być zaadresowane do
zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i oznaczone w sposób
następujący:
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
Oferta na przetarg nieograniczony : Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg gminnych i
wewnętrznych na terenie miasta i gminy Sztum
Nie otwierać przed godz. …………… dnia …………………
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12.2 Koperta/opakowanie wewnętrzne winna być zaadresowana jaki wyżej i opatrzona nazwą
oraz dokładnym adresem Wykonawcy.
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji
14.Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona wykonawcy bez otwierania.
15. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać
ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie
oferty, tj. w sposób opisany w ust.12 z dopiskiem „Zmiana/Wycofanie oferty przetargowej na
……….. Nie otwierać przed godz. …………. dnia ……………... „
16.Koperty oznaczone „WYCOFANE” zostaną odczytane w pierwszej kolejności bez otwierania
oferty, której dotyczy wycofanie. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane wraz
z odczytaniem oferty, której dotyczy ta zmiana.
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 23.05.2012r do godz. 12.00
w siedzibie lub na adres zamawiającego :
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum
Pokój : Informacja Urzędu
Oferty zostaną otwarte dnia:23.05.2012r, o godz. 12.15
w siedzibie zamawiającego :
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, Sala Nr 33 ( I p)
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty musi obejmować wszystkie zobowiązania i koszty, być podana w PLN cyfrowo i
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
4. W Formularzu ofertowym należy podać jednostkowe ceny brutto za wykonanie poszczególnych
robót oraz przemnożyć je przez orientacyjną ilość a następnie zsumować .
5. Podane przez zamawiającego ilości są założone wstępnie i będą służyły wyłącznie do porównania
ofert pod względem kryterium ceny. Faktyczna ilość robót uzależniona będzie od bieżących potrzeb
Zamawiającego.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium i ustaloną punktację: punktacja 0-100
(100%=100pkt).
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium
oceny ofert :
najniższa cena – 100%.
5. Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:
Nazwa kryterium:
Wzór:

najniższa cena
Cn : Cb x 100
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Sposób oceny:

Cn - cena najniższa : Cb - cena badana x waga

6. Wynik - oferta, która otrzyma maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium
zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z
ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy,
którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia
publicznego zgodnie z art. 94 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie
wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że
zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca okaże Zamawiającemu aktualny wypis z ewidencji
działalności gospodarczej jeżeli Wykonawcą jest osobą fizyczną
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które
służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy.
2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości: 10 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku
następujących formach:
w pieniądzu, przelewem na rachunek zamawiającego 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040
przed podpisaniem umowy przez Wykonawcę – przy czym za termin wniesienia
zabezpieczenia w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku
zamawiającego lub w jednej z poniżej podanych form:
3.1 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3.2 w gwarancjach bankowych,
3.3 w gwarancjach ubezpieczeniowych
3.4 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.)
4. Zamawiający nie dopuszcza stosowania w dokumentach gwarancyjnych i poręczeniach , zapisów
uzależniających ich realizację od czynności lub oświadczeń osób trzecich albo Wykonawcy.
Dokumenty nie spełniające powyższego warunku, nie będą uwzględniane jako wypełnienie
obowiązku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy..
5. Dopuszcza się również , za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, przed terminem
podpisania umowy, wniesienie zabezpieczenia :
5.1 w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej,
5.2 przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
5.3 przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
6. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:
Oryginał odpowiedniego dokumentu Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu
podpisania umowy przez Wykonawcę .
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
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1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik do niniejszej siwz.
2. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany umowy na warunkach i w przypadkach określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w następującym
zakresie:
3.1 Co do terminów wykonania i odbioru robót, w następujących przypadkach:
a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac,
b) z powodu ujawnienia się wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu ich
usunięcia,
c) z powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
d) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym powodujących
konieczność wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne
nakazane prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany prawa
winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie – vacatio legis,
e) z powodu zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych umową.
3.2.Co do zakresu robót objętych umową w przypadku, gdy ich wykonanie w całości lub części
stanie się zbędne Zamawiającemu z jakiegokolwiek powodu albo stan wypłacalności
Zamawiającego spowoduje konieczność ich zaniechania, w tym ulega zmniejszeniu
wynagrodzenie Wykonawcy.
3.3.Co do oznaczenia stron, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień
publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę.
3.4. Co do osób reprezentujących strony w procesie budowlanym ( kierownik budowy, kierownik
robót, inspektor nadzoru, itp.).
3.5. Co do wysokości wynagrodzenia:
a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych tańszych lub droższych
przez obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia
b) z powodu zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych umową – w tym przypadku
ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy
4. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków
wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art.140 ust.3 i art. 144 Prawa
zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą,
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
XVIII. Załączniki do SIWZ:
1.Projekt umowy.
2. Formularz oferty z załącznikami.
3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Zatwierdzam

Sztum, dnia 2.05.2012r.
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