SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

na zadanie pn.

,,Modernizacja dróg gminnych gruntowych w Gminie Rejowiec Fabryczny”

Nazwa zamawiającego:
Adres zamawiającego:
Kod Miejscowość:
Tel/fax :
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:
Godziny urzędowania:

Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
82 566 42 11
www.ug.rejowiec.pl
wrg@ug.rejowiec.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30

Zatwierdził:
Zdzisław Krupa – Wójt Gminy

Rejowiec Fabryczny sierpień 2013 r
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego :
Gmina Rejowiec Fabryczny , ul. Lubelska 16 , 22 – 170 Rejowiec Fabryczny
tel/fax (82) 5664-211 , e-mail : wrg@ug.rejowiec.pl , strona internetowa :
www.ug.rejowiec.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia :
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych
/tekst jednolity Dz.U. Z 2010 r, Nr 113, poz. 759 z póź.zm./
III. Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg gminnych gruntowych w Gminie
Rejowiec Fabryczny .
Zakres robót do wykonania :
- modernizacja drogi gruntowej dojazdowej do pól na działce ewid. nr 778 w m. Toruń
na długości 800 m
– modernizacja drogi gruntowej dojazdowej do pól na działce ewid. nr 472 w m. Krasne
na długości 500 m.
– miejscowe utwardzenie dróg gruntowych (kruszywem kamiennym , odsiewką kolejową
o gr. 0-63 mm lub klińcem o gr. 0-30 mm) w ilości 1000 ton w miejscowościach :
Kanie Stacja koło P. Sadły
Liszno Kolonia na Kozińcu
Pawłów koło cmentarza
Kolonia Wólka Kańska na Zaolzie
Zalesie Kańskie od torów do P.Stacharskiego
Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień
Kody CPV : 45.23.31.24-4
IV. Termin wykonania zamówienia :
termin rozpoczęcia – od dnia podpisania umowy
termin zakończenia – 31.10.2013 r
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykazali brak podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach określonych
w art.24 ust.1 ustawy , oraz zgodnie z art.22 ust.1 ustawy spełniają warunki dotyczące :
1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania .
2.Posiadania wiedzy i doświadczenia.
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3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie
na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art.22 ust.1
ustawy należy złożyć oświadczenie , którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ
oraz wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją
o podstawie dysponowania tymi zasobami, którego wzór stanowi Załacznik Nr 6 do SIWZ.
Za spełnienie tego warunku uważane będzie dysponowanie rozścielaczem do mas
bitumicznych – 1 szt. , walcem drogowym min. 40 ton – 1 szt, samochodem ciężarowym
samowyładowczym o ładowności min. 20 ton – 1 szt.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy należy złożyć oświadczenie ,
którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ .
Inne dokumenty które należy dołączyć do oferty :
- formularz ofertowy , którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.
- przedmiar robót na modernizację drogi w m. Toruń i Krasne
- oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wzór stanowi
Załącznik Nr 4 do SIWZ.
Dokumenty należy złożyć w oryginałach lub kopii poświadczonej „za zgodność z
oryginałem” przez Wykonawcę bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców w rozumieniu
art.23 ust.1 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymagania określone w art.22 ust.1
pkt.1 oraz w art.24 ustawy każdy z Wykonawców musi udokumentować oddzielnie.
Wymagania określone w art.22 ust.1 pkt. 2,3,4 ustawy wykonawcy mogą spełnić wspólnie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego .
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
1.W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, informacje i zawiadomienia
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie bądź faxem z zastrzeżeniem art.26 ust. 3
ustawy.
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2.Jeżeli Zamawiający przekazuje oświadczenia, wnioski, informacje oraz zawiadomienia
faxem lub drogą elektroniczną, na jego żądanie Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie
potwierdzić fakt ich otrzymania.
3.Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień , jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Zamawiający przekaże treść zapytań z wyjaśnieniami
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści
na swojej stronie internetowej.
4.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ przekazuje niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na swojej stronie internetowej.
Wszystkie modyfikacje, zmiany jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami
stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
Jeżeli wprowadzona modyfikacja SIWZ prowadzi do zmiany „Ogłoszenia o zamówieniu”
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert zgodnie z treścią art. 12 a
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenia o
zmianie ogłoszenia” Zamawiający zamieści informację o zmianie na tablicy informacyjnej
w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
5.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
6.Oferta winna być złożona w formie pisemnej zgodnie z art.82 ust.2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest Wincenty Koper Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji tel. (82) 5664-121 .
VIII. Wymagania dotyczące wadium :
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą :
1.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni (art.85 ust.1 pkt.1 ustawy).
2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni .
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X. Opis sposobu przygotowywania ofert :
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim,
pismem czytelnym, według wzoru formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1
do SIWZ.
2.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3.Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy.
4.Oferta i załączniki podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają
załączenia właściwego pełnomocnictwa w oryginale, bądź kserokopii poświadczonej przez
notariusza .
5.Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty, załączniki o których mowa
w niniejszej SIWZ.
6.Wszystkie strony oferty i załączników powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały ,
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz ponumerowane.
7.Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej następująco :
Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16 , 22 – 170 Rejowiec Fabryczny
Oferta na zadanie pn.
,, Modernizacja dróg gminnych gruntowych w Gminie Rejowiec Fabryczny”
Nie otwierać przed dniem 10.09.2013 r do godz.12:00
(Nazwa i adres Wykonawcy)
8.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty
przed upływem terminu składania ofert.
9.We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o pieczątkach Zamawiający dopuszcza
czytelny podpis .
10.Wykonawca może zastrzec w ofercie , które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być
ujawnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4
ustawy . Wykonawca czyniąc zastrzeżenie, że pewne dokumenty nie mogą być
udostępniane innym uczestnikom postępowania wskazuje podstawę prawną wyłączenia
jawności danego dokumentu.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert :
1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22 – 170 Rejowiec Fabryczny
pokój numer 3
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2.Termin złożenia oferty upływa dnia 10.09.2013 r godz. 12:00
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego , a nie data wysłania przesyłki.
3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.09.2013 r o godz.12:15 w Gminie Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16 , 22 – 170 Rejowiec Fabryczny , pokój numer 3.
4.Otwarcie ofert jest jawne.
5.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6.Po otwarciu ofert, Zamawiający poda :
- nazwy oraz adresy Wykonawców
- informacje dotyczące ceny
- deklarowany termin wykonania zamówienia
- okres gwarancji
- warunki płatności
7.Informacje, o których mowa w pkt. 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom ,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
8.Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny :
1.Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN
cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem
należnego podatku VAT.
2.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
3.W ofercie należy podać cenę za wykonanie „Modernizacji drogi gruntowej dojazdowej
do pól na działce ewid. nr 778 w m. Toruń” i „Modernizacji drogi gruntowej dojazdowej
do pól na działce ewid. nr 472 w m. Krasne” kosztorysując pozycje według załączonego
przedmiaru robót oraz podać wartość 1000 tony materiału do miejscowego utwardzenia
dróg wraz z rozsunięciem.
4.Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od Wykonawców aby przedstawili
(wyjaśnili) kalkulacje kwot zawartych w cenie jednostkowej.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie jedynym kryterium, którym
jest cena 100%.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom , przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza liczba punktów .
Zastosowany wzór do obliczenia punktowego :
cena najniższa : cenę proponowaną x kryterium = ilość punktów przyznanych dla danej oferty

Najwyższą ilość 100 pkt otrzyma oferta najtańsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
z zastosowaniem powyższego wzoru.
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XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego :
1.Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił ofertę
najkorzystniejszą , zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
2.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostało
przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 (faksem lub drogą elektroniczną), albo 10 dni
jeżeli zostało przesłane w inny sposób art.94 ust.1 pkt.2.
3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania o których mowa w art.93 ust.1.
4.Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, przed zawarciem umowy złożą umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców (art.23 ust.4 ustawy)
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy :
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wys. 10% wartości umowy brutto .
Zabezpieczenie może być wniesione w formach określonych w ustawie .
XVI. Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo
wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
1.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
Miejscem podpisania umowy będzie siedziba Zamawiającego. Umowa zawarta zostanie z
uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych
zawartych w ofercie.
2.Wzór umowy z Wykonawcą stanowi Załącznik Nr 5
3.Zamawiający nie przewiduje zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia :
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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, a
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, również organizacjom uprawnionym do
wnoszenia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy.
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XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych :
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
XIX. Maksymalna liczba Wykonawców , z którymi Zamawiający zawrze umowę
ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej :
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art.67 ust.1 pkt. 6 i 7, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich
zamówień :
Zamawiający przewiduje że w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego
mogą wystąpić zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy
w wysokości do 10% .
XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich
składanie :
Zamawiający dopuszcza stosowanie innych materiałów spełniających wymagania
techniczne.
XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego jeżeli
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną :
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną .
XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje
rozliczenia w walutach obcych :
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych .
XXIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej :
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej .
XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający
przewiduje ich zwrot :
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu .
XXVI. Informacja na temat wymagań związanych z realizacją zamówienia
określonych w art.29 ust.4 ustawy :
Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których
mowa w art.29 ust.4 ustawy .
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XXVII. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom :
Wykonawca winien wskazać w ofercie zakres przedmiotu zamówienia , który zostanie
powierzony podwykonawcom.
XXVIII. Informacje dodatkowe :
1.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2.Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców , u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach .
3.Adres strony internetowej, na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia : www.ug.rejowiec.pl zakładka przetargi .
4.Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej : nie dotyczy
5.Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia : nie dotyczy
XXIX. Załączniki do SIWZ :
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
- przedmiar robót na modernizację drogi w m. Toruń
- przedmiar robót na modernizację drogi w m.Krasne
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 – Wzór umowy
Załącznik Nr 6 – Wykaz narzędzi
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