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Pokój, 04.04. 2012 r.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

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



Nazwa zamówienia: 
Roboty budowlane w zakresie
remontu cząstkowego grysem, emulsją asfaltowa ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pokój, przy użyciu remontera
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony poniżej wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 200 000 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 wew. 19 – sprawy wyłącznie techniczne;
Mgr inż. Mariusz Danielak, tel. /077/4693-085 wew. 16 – sprawy wyłącznie proceduralne. 
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

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 ze zm.). 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.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej przy użyciu remontera.
 Spis ulic przedstawiono poniżej.
 Ładza ul. Reymonta
 Ładza ul. Wiejska 
 Droga gminna w Krzywej Górze
 Pokój ul. Wolności 
 Pokój ul. Wojska Polskiego 
 Pokój ul. Mariacka 
 Pokój ul. Średnia 
 Pokój ul. Nowy Świat 
 Pokój ul. 1-go Maja  
 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 
 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

REMONTERY KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU PODLEGAJĄ KONTROLI WAGOWEJ.

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. 60 ton wbudowanej masy i max. 120 ton.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): przedmiot główny: 45.23.31.42-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg).
Szczegółowy opis i zakres robót określa opis przedmiotu zamówienia (STWIORB) zał. nr 1 i 1.1 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).

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
	Zamawiający żąda wskazania w ofercie wykonawcy części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom).
	Postępowanie prowadzi się wyłącznie w języku polskim.
	Termin związania ofertą 30 dni.
	Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: 31 maja 2012 r.
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 do wykonania niniejszego zamówienia ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych 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 również następujące dokumenty:
	oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 3).
	w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

wykazu robót budowlanych w zakresie wykonania robót polegających na cząstkowym remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej przy użyciu remontera (patcher), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 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; Dla spełnienia tego warunku wystarczy przedstawić w/w wykaz wg powyższych wymagań, z którego będzie wynikać, że Wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty robotę w zakresie naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją asfaltową w ilości co najmniej 60 t każda robota wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy – oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
 
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. 42 w. godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałki do piątku
-	sprawy proceduralne: Mariusz Danielak tel. (077) 469-30-85 w. 40 w  godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku
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.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę można sporządzić wg załącznika nr 2 do niniejszej specyfikacji lub na innym papierowym nośniku, 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. 
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. Henryka 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 20 kwietnia 2012 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 20 kwietnia 2012 r. do godz. 10:50 w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, sekretariat - pokój nr 3.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 kwietnia 2012 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 60 ton materiału (masa + grys) – gwarantowane i nie więcej niż 120 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 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 60 ton. 
- Wykonawca wyraża zgodę na ważenie materiału, którym będzie wykonywał roboty na każdorazowe wezwanie Zamawiającego i w jego obecności.
VIII.	KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/ami cena brutto podana w ofercie – waga 100%
	Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

Zgodnie z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: Won = An x 1,0
Won - wskaźnik oceny oferty
Oferowana cena brutto
                                                                       Cmin
An = ________ x 100 pkt
                                                                         Cn
An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
n - numer oferty
Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert
Cn - cena zaproponowana przez oferenta n
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny minimalnej wśród złożonych ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, która ustalono na 1,0 (100%).
	Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IX. 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.
X. 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 Ust

