Urząd Miejski w Szczuczynie
Plac Tysiąclecia 23
19-230 Szczuczyn
Tel./fax. 0862735080/086 2735081
email. rolnictwo@um.szczuczyn.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego

na
„Zakup i dostawę kostki chodnikowej, betonowej i obrzeŜy chodnikowych”
Kod CPV: 28814200-3
1. Zamawiający:
Urząd Miejski w Szczuczynie
ul. Plac Tysiąclecia 23
19-230 Szczuczyn
e- mail: rolnictwo@um.szczuczyn.pl
NIP: 719-10-09-960
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
Zamawiający wyznacza do kontaktów z oferentami następujące osoby:
- Kazimierz Galiński – Kierownik Referatu Społeczno – Gospodarczego i Rolnictwa
- Waldemar Filipkowski – Inspektor Urzędu Miejskiego w Szczuczynie
Z wyznaczonymi osobami moŜna się kontaktować w dni robocze w godzinach 9.00-14.00.
telefonicznie lub osobiście (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tematu).
Wszystkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez Zamawiającego i Oferentów
wymagają formy pisemnej.

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późniejszymi zmianami) zwanej
dalej w skrócie u.p.z.p. w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy).

1

3. Opis przedmiotu zamówienia
„Zakup i dostawa kostki chodnikowej i obrzeŜy chodnikowych ”
Kod CPV: 28814200-3
Materiały będą przeznaczone do budowy chodników na terenie „starego” parku w
Szczuczynie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych zamówienia jeŜeli
będą tego wymagały obiektywne przyczyny techniczne, których nie było moŜna przewidzieć
wcześniej.

Ilości i parametry zamawianych materiałów:
Lp.

Nazwa materiału

1.

Kostka chodnikowa
prostokąt – „SZARA”

Wymiary
w cm.

Inne
parametry

Uwagi

Ilość

Zgodnie z
brak
1400,00 m2
PN
2.
ObrzeŜe chodnikowe
100*20*6
Zgodnie z
brak
1000,00 mb
„SZARE”
PN
Dostawca złoŜy gwarancje na oferowany towar na okres 36 m-cy od dnia otrzymania ostatniej
partii materiału.
10*20*6

4. Opis części zamówienia;
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia
- Termin realizacji zamówienia:
a) Pierwsza dostawa do dnia 03.06.2008r.
Pozostałe dostawy po uzgodnieniu z Zamawiającym.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu

dokonywania oceny spełniania tych warunków
- O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust 1 Ustawy;
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a
wynikających z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy;
c) prowadzą działalność w zakresie podlegającym zamówieniu
d) posiadają niezbędne materiały, doświadczenie oraz kadrę do wykonania zamówienia;
e) spełniają warunki zawarte w SIWZ,
f) złoŜą wszystkie oświadczenia opisane w pkt. 7 niniejszej SIWZ, które będą podstawa do
oceny spełnienia warunków niezbędnych udziału w postępowaniu przetargowym,
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g) posiadają wymagane uprawnienia do prowadzenia usług objętych zakresem zamówienia
w zakresie zamówienia

7. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej , jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony przez uprawniony
organ nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
b) umowę spółki cywilnej, jeŜeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest
prowadzona w formie spółki cywilnej,
c) umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie,
d) kopie uprawnień, koncesje, zezwolenia lub licencje, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności w
zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
e) oświadczenie, Ŝe Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ustawy,
f) oświadczenie, Ŝe oferent spełnia warunki zawarte w art. 22 ust ustawy
g) szczegółową ofertę cenową;
h) wymagane atesty, aprobaty techniczne materiałów,
i) podpisaną umowę zgodnie z wzorem będącym załącznikiem do niniejszej SIWZ;
j) oświadczenie, Ŝe Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości cen materiałów
przez okres obowiązywania umowy

8. Opis sposobu przygotowania ofert:
- Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania lub komputerze.
Wszystkie strony oferty w tym strony wszystkich załączników powinny być
ponumerowane, ułoŜone w kolejności przedstawionej w formularzu oferty, podpisane
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których
Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
UpowaŜnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z
Dokumentów załączonych do niej. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być
trwale spięta.
Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
- Oferta powinna być złoŜona w dwóch zamkniętych kopertach zaadresowanych na adres
Zamawiającego z zaznaczeniem na zewnętrznej kopercie nazwy zamówienia publicznego
tzn.:
„Oferta na zakup i dostawę kostki chodnikowej, betonowej i obrzeŜy chodnikowych ”
a) wewnętrzna koperta winna być opatrzona dokładnym adresem Wykonawcy. W
przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki albo jej przedterminowe
otwarcie.

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
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a) Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (pok. nr 1) do dnia
19.05.2008r. do godziny 1000
W przypadku przesłania oferty pocztą, winna się ona znaleźć do dnia 19.05.2008r. do
godziny 1000 w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. Nr 11 w dniu
19.05.2008 r. o godz. 1010
Oferty złoŜone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi bez otwierania.
b) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt. 14 oraz dodatkowo opisane
„zmiana” lub „wycofanie”.
c) Oferta ma zawierać:
(kaŜda strona / karta / oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami)
- Zamawiający informuje, Ŝe brak jakiegokolwiek w/w dokumentu będzie skutkował
wykluczeniem z postępowania, po wcześniejszym zapytaniu Zamawiającego o uzupełnienie
brakujących dokumentów przez Wykonawcę.
- Dokumenty o których mowa wyŜej składane są w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Potwierdzenie za zgodność musi być stwierdzone poprzez dopisek „Za zgodność z
oryginałem”, podpis oraz imienną pieczątkę osoby dokonującej potwierdzenia oraz pieczęć
firmową.
Oświadczenia i zaświadczenia, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: Dokument
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 1993r., Nr 47, poz. 21 z późniejszymi zmianami).

10. Opis sposobu obliczenia ceny:
- Cenę naleŜy podać w polskich złotych netto i brutto.
- Formularz ofertowy musi zawierać ceny poszczególnych składników zamówienia netto i
brutto oraz cenę całościową zamówienia netto i brutto będącą sumą cen poszczególnych
składników zamówienia.
- W cenę wliczone jest koszt materiałów, koszt transportu i rozładunku na miejscu.
- KaŜdy Wykonawca przedłoŜy tylko jedną ofertę sam lub jako reprezentant spółki.
Wykonawca, który przedłoŜy więcej niŜ jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
Oferty wariantowe, alternatywne nie będą rozpatrywane.
- Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:

cena – 100 - punktów
Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów.
Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły :
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Cn / Cof.b. x 100 = ilość punktów
gdzie :
Cn – najniŜsza cena spośród ofert nie odrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nie odrzuconej,
100 – wskaźnik stały.

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

13. Informacja dotycząca walut:
Cenę oferty naleŜy podać w złotych polskich.

15 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz
wykonawcy przekazują pisemnie. Wykonawca moŜe zwracać się do zamawiającego o
wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem
przygotowania i złoŜenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie, drogą pocztową,
faxem oraz elektronicznie. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie
zapytania związane z prowadzonym postępowaniem Treść wyjaśnienia zostanie
przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, do których Zamawiający wystąpił
z wnioskiem o złoŜenie oferty.
2. W toku oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonej oferty.
3. O kaŜdej ewentualnej zmianie, zamawiający powiadomi niezwłocznie kaŜdego z
uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie
konieczność modyfikacji oferty, zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania ofert.

16. Uwagi ogólne:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami. W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny
przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą
nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, ceny tych ofert, termin
wykonania zamówienia, warunki płatności.
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a) podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, ceny
ofertowe, termin wykonania zamówienia, warunki płatności.
b) Wszystkie oferty otrzymane po terminie przewidzianym do składania ofert /pkt 9/
zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania
2. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie
będzie podlegało spełnienie warunków formalnych.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie zawierała najniŜszą
cenę całościową zamówienia.
4. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie
niezwłocznie po zakończeniu prac komisji przetargowej.
5. niezwłocznie po zakończeniu prac komisji Zamawiający powiadomi listem poleconym
Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia.
6. O wyniku przetargu Zamawiający powiadomi niezwłocznie pozostałych Wykonawców,
którzy złoŜyli oferty.

Sporządził
Waldemar Filipkowski

……………………………

Sprawdził:
Kazimierz Galiński

……………………………….
ZATWIERDZAM

………………………………….
Szczuczyn, dnia 06.05.2008r.
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