SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1, 86 200 Chełmno
tel. (056) 677- 17 - 32
zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych.
ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyŜej 14.000 euro
na:
prace związane z realizacją zadania pn.
.„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Chełmna”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Usuwanie śliskości z nawierzchni jezdni, odśnieŜanie ulic na terenie miasta
Chełmna o łącznej długości 55 km z tego ca 80% obsługa samochodami
a ca 20% ciągnikami z rozrzutnikiem.

2. Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art.67
ust.1, pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert równowaŜnych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4. Termin wykonania zamówienia:
20.10.2009 – 30.04.2012

5. Opis

warunków

udziału

w

postępowaniu

oraz

opis

sposobu

dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust 1,2 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007,Nr 223,
poz. 1655 z późń. zm.)

Wykonawcy, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 22 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007,Nr 223, poz. 1655 z późń.
zm.)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 23 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007,Nr 223, poz. 1655
z późń. zm.)

6. Informacja o dokumentach składających się na ofertę:
6.1 Wypełniony formularz ofertowy.

Ceny ofertowe dla poszczególnych zakresów określonych w punkcie
6 formularza ofertowego są cenami ryczałtowymi brutto.
6.2 Dokumenty dotyczące wiarygodności prawnej, finansowej i technicznej:

-

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

-

oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków
zawartych w

-

dokumentacji przetargowej.

oświadczenie , iŜ Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1
i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
ustawy.

-

zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe
uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych
płatności

lub

wstrzymanie

w

całości

wykonania

decyzji

organu

podatkowego, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

-

zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

-

zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
potwierdzające , Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

-

polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego
Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na sumę 90 tyś złotych na czas związania
z ofertą.

-

oświadczenie wykonawcy o zabezpieczeniu niezbędnych materiałów do
prowadzenia zamówienia.

-

wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania zamówienia którymi dysponuje
lub będzie dysponował wykonawca.

-

dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Nie

ujawnia

się

informacji

stanowiących

tajemnicę

przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli
wykonawca, nie później niŜ

w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie

mogą być one udostępniane.

6.3. Dokumenty o których w ust. 6
oryginałów
oferenta.

mogą być przedstawione

albo poświadczonych kopii przez osobę

w formie

reprezentującą

7. Wszelka

korespondencja

między

Zamawiającym

a

Wykonawcami

odbywać się będzie pisemnie, faksem. W przypadku przesyłania
korespondencji za pośrednictwem faksu, kaŜda ze stron na Ŝądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

Pisma, dokumenty lub oświadczenia moŜna dostarczać do Zamawiającego
w jeden z n/w sposobów:
- osobiście w sekretariacie zamawiającego,
- za pośrednictwem poczty, lub faksu nr (056) 677-17-74.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Tadeusz Jagodziński – Zastępca Burmistrza
tel. 056 677 17 29
Nr lokalu 210 – w Urzędzie Miasta ul. Dworcowa 1
Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
9.00 – 14.00 ( od poniedziałku do piątku).

9. Wymagania dotyczące wniesienia wadium.

9.1. Wadium w kwocie 15000 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych) moŜna
wnieść w:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach

bankowych,

lub

poręczeniach

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo – kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pienięŜnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczenie udzielane 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. 2007r.Nr 42, poz. 275)

W przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu naleŜy wpłacić je na konto
w Banku Spółdzielczego w Chełmnie, Nr konta 72948600050000036120000021

z dopiskiem

„Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą Zimowe

utrzymanie dróg na terenie miasta Chełmna”.

W dniu otwarcia ofert oferta winna być zabezpieczona waŜnym wadium.

Zwrot wadium

Zamawiający dokonuje zwrotu wadium z chwilą upływu terminu określonego
z terminem związania z ofertą oraz przypadkach wymienionych w art. 46 ust.
1,2,3,4 ustawy o prawo o zamówieniach publicznych.

- Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego
zgodnie z art.46 ust. 4a i 5 PZP.

10. Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt.1 oferta pozostaje waŜna przez okres 30 dni
licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

11. Postać oferty:

11.1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym lub
nieścieralnym atramentem.
11.2. Wszystkie strony winny być ponumerowane i podpisane przez osobę
reprezentująca oferenta.
11.3. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby uprawnionej.
11.4. Ceny ofertowe dla poszczególnych zakresów (formularz ofertowy pkt.6)
winny być podane cyfrowo i słownie w złotych polskich.
11.5. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
11.6. Opakowanie i oznakowanie ofert.
Oferty naleŜy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach.
Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres:
Urząd Miasta ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno

oraz powinna być oznaczona :
“ Oferta - przetarg nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta
Chełmna” .
Nie otwierać przed dniem 8.09.2009r. godz 11.00

11.7. Oferty w kopertach naruszonych będą traktowane jako odtajnione i nie
będą rozpatrywane.

12.Termin , miejsce składania i otwarcia ofert:

12.1.Oferty naleŜy składać do dnia 8.09.2009 do godz. 10.30 w Urząd Miasta
ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno w okienku podawczym na parterze
12.2. Oferty złoŜone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu. ( art. 84 ust.2).

12.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.09.2009r. o godz. 11.00 w sali nr 204
w Urzędzie Miasta ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno

12.4. Wykonawcy mogą wziąć udział w otwarciu ofert (cześć jawna).

13. Kryteria oceny ofert:
Kryteria oceny ofert i ich uznanie będą następujące:
-

suma cen na poszczególne zakresy ( formularz ofertowy pkt. 6 )
- 100 %

Zasady oceny ofert.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom
przyznawane będą punkty.
13.1 cena oferty - punkty za to kryterium zostaną przyznane w/g poniŜszego
wzoru :

cena oferty najtańszej dla zakresu określonego
w pkt.6 formularza ofertowego
------------------------------------------------------------------------------

x 100 pkt.

cena oferty rozpatrywanej dla zakresu określonego
w pkt.6 formularza ofertowego

100 pkt = 100 % wartości tego kryterium - maksymalna liczba punktów za
w/w kryterium wynosi 100 pkt.

Uzyskana suma punktów przez poszczególne oferty w w zakresach
określonych w pkt 6 formularza ofertowego pozwolą ustalić Wykonawcę
z

najwyŜszą

liczbą

punktów,

który

zostanie

wybrany

do

wykonania

przedmiotowego zamówienia.

14. Z tytułu naleŜytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie
w wysokości 15000zł (słownie: piętnaści tysięcy złotych).
1. Zabezpieczenie moŜe być wniesione w:
- pieniądzu,
-

poręczeniach

bankowych

lub

poręczeniach

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo – kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pienięŜnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczenie udzielane 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. 2007r.Nr 42, poz. 275)
2. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie moŜe być wnoszone równieŜ:
-

w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej,

-

przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

-

przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

15. Projekt umowy wraz z ogólnymi warunkami robót budowlanych stanowi
załącznik niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

16. Pouczenie o środkach odwoławczych.
Tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w trakcie
postępowania

w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w

ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
2007 Nr 223 , poz. 1655) przepisów, przysługują środki odwoławcze:
- protest (art. 180 - 183 ustawy),
- odwołanie (art. 184 – 193 ustawy) oraz
- skarga do sądu okręgowego (art. 194 – 198 ustawy).

17. Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U.2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Chełmno, dnia 24.08.2009

ZATWIERDZAM

Burmistrz Miasta Chełmna

Załączniki :
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków
zawartych w dokumentacji przetargowej.
5. Projekt Umowy.

