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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Pokój, dnia 06.03.2008 r.

Nr sprawy ZP1/2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 206.000 EURO na:
Remont cząstkowy grysem, emulsją asfaltową ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gmine Pokój przy użyciu remontera
1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój 
www.gminapokoj.pl

2) OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655).

3)  ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ BĘDZIE DOSTĘPNA    SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój : http://www.bip.gminapokoj.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również odebrać po uprzednim złożeniu wniosku z danymi teleadresowymi: osobiście w Urzędzie Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 10 lub pocztą elektroniczną (e-mail:zamowienia@gminapokoj.pl) lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.

4) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
1) Opis
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy grysem, emulsją asfaltową ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gmine Pokój przy użyciu remontera.
Ładza ul. Reymonta
 Ładza ul. Wiejska 
 Droga gminna w Krzywej Górze
 Pokój ul. Winna Góra 
 Pokój ul. Wolności 
 Pokój ul. Wojska Polskiego 
 Pokój ul. Mariacka 
 Pokój ul. Brzeska 
 Pokój ul. Średnia 
 Pokój ul. Nowy Świat 
 Pokój ul. 1-go Maja 
 Pokój ul. Kościelna 
 Pokój ul. Żeromskiego 
 Pokój ul. Sienkiewicza
 Pokój ul. Krzywa
 Pokój ul. Krasickiego
 Pokój, ul. Podleśna
 Pokój ul. Kolejowa
 Droga gminna w Zieleńcu
 Drogi gminne w Żabińcu
 Drogi gminne w Domaradzu 
 Droga gminna Domaradz - Paryż
 Lubnów ul. Powstańców Śląskich 
 Lubnów ul. Wiejska
 Kopalina ul. Wiejska 
 Dąbrówka Dolna ul. Paryska 
 Dąbrówka Dolna ul Budkowska
 Domaradzka Kuźnia ul. 1-go Maja
 Drogi gminne w Jagiennej
 Droga gminna w Kozubach 
 Krogulna, ul. Średnia
 Krogulna, ul. Siedlicka

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego grysem i emulsją asfaltową w/w dróg gminnych przy śr. gł. dziur i wyboi 6 cm, w ilości min. 100 ton wbudowanej masy, max. 160 ton.
1.1)	 Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane.
1.2) Informacje na temat umowy ramowej: ogłoszenie nie dotyczy umowy ramowej.
1.3) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.42.
1.4) Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej

5)  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ:
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

6)  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia (wymagany): do 31.05.2008 r. 

7) OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
Opis warunków udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655).
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu: 
1) oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ww. ustawy oraz art. 24 Prawo zamówień publicznych;
2) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych ww. oświadczeń i dokumentów. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców oparty będzie na zasadzie (spełnia - nie spełnia).

8)  INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:
 Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

9)  KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Cena oferty brutto -  100%. Spośród wszystkich ważnych ofert zostania wybrana ta oferta, która ma najniższą cenę brutto za jedną tonę wbudowanego materiału. Podane ilości zamawianej emulsji asfaltowej i grysu są szacunkowe, lecz zamawiający zobowiązuje się do odbioru materiału w ilości 100 ton. Nie wykorzystanie ilości większej niż 100 ton nie dają żadnych podstaw do roszczeń wobec zamawiającego.  

10) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać/przesyłać na adres: 
	Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, sekretariat - pokój nr 3. w terminie do dnia 31 marca 2008 r. do godz. 10:00.      
Ofertę należy napisać (obowiązek złożenia oferty w formie pisemnej pod rygorem nieważności – art. 82 ust. 2 ww. ustawy) w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak podano wyżej z dopiskiem: „Remont cząstkowy grysami i emulsją ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gmine Pokój przy użyciu remontera”.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 marca 2008 r. o godz. 11.00 w  Urzędzie Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, sala narad.

11) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od upływu terminu składania ofert.

12) INFORMACJĘ O ZAMIARZE ZAWARCIA OFERTY RAMOWEJ:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13) INFORMACJĘ O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UMIESZCZANE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:
Zamawiający nie przewiduje wyżej wymienionego rozwiązania.

14) INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:
Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

15) OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW: Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034Pokój, woj. opolskie, tel. 077 469-30-80, fax 077 469-30-85, e-mail: zamowienia@gminapokoj.pl
-	sprawy techniczne: Andrzej Pawlicki tel. (077) 469-30-85 w. 19 w godz. 8.00 - 15.00
-	sprawy proceduralne: Mariusz Danielak tel. (077) 469-30-85 w. 16 w godz. 8.00 - 15.00






Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP na portalu UZP pod numerem 46351-2008, dnia 06-03-2008 r. o godz. 12:34 
Pokój, 06.03. 2008 r.

Nr sprawy ZP1/2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
Tel. /077/ 4693-085; fax 4693-085 wew. 22



Nazwa zamówienia: 
Remont cząstkowy grysem, emulsją asfaltowa ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gmine Pokój, przy użyciu remontera
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony poniżej wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 206 000 euro

Opracował: Mariusz Danielak
Sprawdził: Joanna Ptaszek Zastępca Wójta Gminy Pokój oraz Andrzej Pawlicki
Zatwierdził: Barbara Zając Wójt Gminy Pokój 
Informacji udziela:

Mgr inż. Andrzej Pawlicki, tel. /077/4693-085 – sprawy wyłącznie techniczne;
Mgr inż. Mariusz Danielak, tel. /077/4693-085 –sprawy wyłącznie proceduralne. 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na BZP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pokój i na stronie internetowej BIP Gminy Pokój- www.bip.gminapokoj.pl 
SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
1.	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 1
2.	Ogólna specyfikacja techniczna – zał. nr 1.1
3.	Formularz oferty - zał. nr 2 
4.	Oświadczenie Wykonawcy -zał. nr 3 SIWZ
5.	Projekt Umowy - zał. nr 4 SIWZ


Zamawiający:
Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
Tel. Fax. /077/4693085 lub /077/4693080
www.gminapokoj.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wyrażanej w złotych równowartości kwoty 206 000 euro, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655). Jeżeli w niniejszej specyfikacji przytoczono podstawę prawną beż bliższego jej skonkretyzowania to należy przez to rozumieć normę prawną wynikającą z obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych, którą to ustawę określa się również skrótem „Pzp” lub Ustawa.
I. PRZDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia: Remont cząstkowy grysem, emulsją asfaltową ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gmine Pokój przy użyciu remontera.
 Ładza ul. Reymonta
 Ładza ul. Wiejska 
 Droga gminna w Krzywej Górze
 Pokój ul. Winna Góra 
 Pokój ul. Wolności 
 Pokój ul. Wojska Polskiego 
 Pokój ul. Mariacka 
 Pokój ul. Brzeska 
 Pokój ul. Średnia 
 Pokój ul. Nowy Świat 
 Pokój ul. 1-go Maja 
 Pokój ul. Kościelna 
 Pokój ul. Żeromskiego 
 Pokój ul. Sienkiewicza
 Pokój ul. Krzywa
 Pokój ul. Krasickiego
 Pokój, ul. Podleśna
 Pokój ul. Kolejowa
 Droga gminna w Zieleńcu
 Drogi gminne w Żabińcu
 Drogi gminne w Domaradzu 
 Droga gminna Domaradz - Paryż
 Lubnów ul. Powstańców Śląskich 
 Lubnów ul. Wiejska
 Kopalina ul. Wiejska 
 Dąbrówka Dolna ul. Paryska 
 Dąbrówka Dolna ul Budkowska
 Domaradzka Kuźnia ul. 1-go Maja
 Drogi gminne w Jagiennej
 Droga gminna w Kozubach 
Krogulna, ul. Średnia
 Krogulna, ul. Siedlicka

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego grysem i emulsją asfaltową w/w dróg gminnych przy śr. gł. dziur i wyboi 6 cm, w ilości min. 100 ton wbudowanej masy max. 160 ton.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): przedmiot główny: 45.23.31.42
Szczegółowy opis i zakres robót określa opis przedmiotu zamówienia (STWIORB) zał. nr 1 SIWZ.
	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
	Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sposób wykonania (oferta wariantowa).
	Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: 31 maja 2008 r.
	Wykonawca nie może podzlecić wykonania robót podwykonawcom.

II. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych
2.	Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane w cz. III SIWZ dokumenty. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
III. WYMAGANE DOKUMENTY/OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawcy składając ofertę na formularzu wg wzoru - zał. nr 2  SIWZ zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1.	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3 SIWZ
2.	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 - wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i dokumentów w innym języku niż język polski. 
IV. INFORMACJE PROCEDURALNE
1.	Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego.
Do kontaktu z Wykonawcami uprawnieni są:
-	sprawy techniczne: Andrzej Pawlicki tel. (077) 469-30-85 w. 19 w. godz. 8.00 - 15.00
-	sprawy proceduralne: Mariusz Danielak tel. (077) 469-30-85 w. 16 w  godz. 8.00 - 15.00
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Każdą ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie później niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę można sporządzić wg załącznika nr 2 do niniejszej specyfikacji lub na innym druku, którego treść musi być zgodna z treścią załącznika nr 2. Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w cz. III specyfikacji. Przedstawienie oferty bez wymaganych dokumentów oraz oświadczeń będzie skutkowało odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie obowiązujące akty prawne, w szczególności Kodeks cywilny.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wymagania postawione przez Zamawiającego Wykonawcy, musi spełniać każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawi umowę regulującą współpracę Wykonawców.
1.	Przygotowanie oferty
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym lub przepisami prawa.
Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
	Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 
	Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty.
2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
	Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkniętej kopercie/.

Na ofertę składają się dokumenty, o których mowa w cz. III specyfikacji.
Do oferty powinno być również dołączone pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (pełnomocnictwo powinno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez jego wystawcę).
	Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
Oznakowane następująco:
„Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gmine Pokój przy użyciu remontera”
„Nie otwierać przed dniem 31 marca 2008 r. do godz. 11:00”

Wykonawca umieści ponadto na kopercie swoje dane oraz adres. Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty, przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, wykonawca złoży zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę oznaczoną jak w pkt 4, z dodaniem słowa „Zmiana” bądź „Wycofanie”.
Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
	Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w pkt 4, z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
MIEJSCE ORAZ TEMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty opisane w sposób, o którym mowa w cz. V specyfikacji należy składać do dnia 31 marca 2008 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, sekretariat - pokój nr 3.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 marca 2008 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Gminy Pokój.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
- Wykonawca poda cenę jednej tony wbudowanej masy, która nie ulegnie zmianie przez cały okres wykonywania zamówienia, chyba że zmianie ulegną właściwe przepisy o podatku od towarów  usług. 
- Cenę jednej tony wbudowanego materiału wykonawca skalkuluje biorąc pod uwagę, że zamawiający zobowiązuje się, iż zamówienie będzie nie mniejsze niż 100 ton materiału (masa + grys) – gwarantowane i nie więcej niż 160 ton. 
- Przy kalkulacji jednej tony wbudowanego materiału wykonawca uwzględni wszelkie koszty ogólne, bezpośrednie i pośrednie, które są związane z wykonaniem niniejszego zamówienia.
- Wykonawca poda cenę za jedna tonę wbudowanego materiału netto i brutto. Tak skalkulowana cena jest ceną jednostkowo- ryczałtową.
- Wykonawca poda cenę jednej tony w polskich złotych z dokładnością do jednego grosza. 
- Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z powodu nie wykorzystania materiału powyżej limity min. określonego na 100 ton. 
- Wykonawca wyraża zgodę na ważenie materiału, którym będzie wykonywał prac na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. 
VIII.	KRYTERIA OCENY OFERT
1.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
najniższa cena brutto jednej tony wbudowanego materiału spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert – cena 100%. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Wg tak przyjętej oceny ofert zamawiający przyzna wykonawcą punkty – oferta z najniższą ceną brutto 100 pkt, dalsze oferty dostaną punkty analogicznie w stosunku do oferty z najniższą ceną.  
2.	Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
IX.	WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH ORAZ TREŚĆ UMOWY
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji, przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu. Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a PZp. Projekt umowy stanowi zał. nr 4 SIWZ.
XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy.

