
SPECIT'IKACJA ISTOTITYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
dla zarnriwienia o wartosci do 60 000 EURO w trybie prz€targu nieogmniczonego, na modernizacjg

drogi dojazdowej do grunt6w rolnych w miejscowo6ci Klepiczka

PostQpowanie o udzielenie zanrowieniajest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisarni ustawy Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. Nr 19 poz- l'77 22004 r. zp6iar zlrl') oraz
zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

l. Zamawiaj4cy: Gmina Starcza z siedzib4 w miejscowoSci Starcza, ul. Grrifiia 4,42-261 Starcz,�
tel.fa.\. ( 034) 3140 334, e-mail: sehetariatug@wp.pl

2. PostQpowaniejest Fowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Przedmiotem zamdwieniajest modemizacja drogi dojazdowej do grunt6w rolnych w miejscowoSci

Klepaczk4 polegaj4ca na wykonaniu nawierzchni z kruszywa kamiennego z powierzchniowyrn
utrwaleniem emulsyjno - grysowym.

Na zakres zamowienia skladajq siQ: dwa odcinki drogi z kruszrywa kamiennego o grubo6ci 20 cm
z powiezchniowymutrwaleniem emulsyjno grysollyrn

I odcinek drogi o dlugosci 700 m i szerokosci 5nr
II odcinek drogi o dlugoSci 300 m i szeroko6ci 4n1

- r6w odwadniajqcy 1,3 kn1
- przepusty pod drog4 l6n!
- przepusty pod zjazdami l2n1

Szczeg6lowy opis przedmioru zamowienia zawiera:
a) dokunentacja projektowa
b) przedmiar rob6t

. Zamawiaj4cy dopuszcza ujgcie w ofercie, a nastQpnie zastosowanie innych material6w niz podane
w dokumentacji projeLtowej pod warunkiem zapewnienia parametr6w nie gorszych ni2 okreslone w tej
dokumentacji.

4. Zanuwiaj4cy nie dopu-wcza skhdania ofert czg6cio$Tch.

5 . Zafirawiajqcy nte prawiduje udzielania zam6wierl uzuplniajqcych, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6
ustarry Prawo zarnowieri publicznych.

6. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania oGrt wariantowych.
7. Termin realizacji zam6wienia - do dnia 29 wrze5nia 2006r.
8. Warunki udzialu w postQpowaniu zlozenie dokungnt6w wymienionych w punkcie 9 SIWZ.

9. Oiwiadczenia i dokumenty, jakie maj4 dostarczyi Wykonawcy:
a) ,qpehiony druk .,Oferta", stanowiecy zalqcznik nr I do niniejszej speqdkacji,
b) alirualny odpis z wlaiciwego rejestru albo aktualne za3wiadczenie o wpisie do ewidencji

dzialalnoSci gospodarczej,
c) o6wiadczenie o spehianiu warunkow wynaganych przez Zamawaj4cego na podstawie art. 22 i art.

24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wien publicznyc[ stanowi4ce zal4cznik nr 3 do
niniejszej SIWZ.

d) aktualne zaiwiadczenia wlaiciwego naczehika urzgdu skarbowego oraz wlalciwego oddzialu
Z*ladru U&zpteczei Spolecmych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego
potwierdzaj4ce odpowi€dnio, ze Wykonawca nte zalega z oplacwiem podatk6w, opht oraz skladek
na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub zasw:e,dczeni4 ze. uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozloiEnie na mty zaleglych plafnoSci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wla"iciwego organu - wystawione nie wcze3niej ni2 3 miesi4ce przed up\.wem
skladania ofert.

10. l.Wszelkie oswiadczenia i zawiadomieni4 wnioski lub informacje Zamawiajqry
i Wykonawcy zobowiezani s4 przekazr\vad pisermie.
2. Dokumenry, o kt6rych mowa w pkt 1, pzekazane za pomocq faksn, lwer2a sie za zloinne
w terminie, jezeli ich tres6 dotrze do Zamawiaj4cego przed upl''wem w)aBczonego terminu, pod
warunkiem, ze zostan4 niezwloczrie potwierdzone na pismie, w korespondencji dorgczonej
Zamawiajqcemu w tellninie nie p6zniejszyrn niz 3 dni d daiy Vzekazania ich w formie wl,mienionej
na wstQple.
3. Kazdy Wy'konawca ma prawo zlvr6ci6 siQ do Zamawiaj4cego o wiasnienie tresci zawarrych
w speqfikacji. \tania muszq byi sformulowane na pi6mie i skierowane na adres Zarnawiajqcego lub



faksem na nr(034) 3l4O 334, z zastr�zezeniem wanmku zawartego w plrt 2, w terminie nie
przekraczaj4cym 6 dni przed teminem otwarcia ofert.
Zamawiaj4cy niezwlocznie udzieli wyja6nief ws4stkim uczestnikom postqpowania, bez ujawniania
ir6dla z pt\ania .
4. Osobami upowazriorryrnl przez Zanairajqcego do kontakl6w z uczestnikami postfltowania s4:
Ilona Ciura Sekrclarz Gminy, tel.(O34) 3140 334, wewnetray l2
Dawid Pijet, tel.( 034) 3140 334, wewnQtrmy 20

12. Zamawiajqcy nie l^lmaga zlozenia wadiurn-

13. Termin zwiqzania ofert4wynosi 30 dni.

14. Oferta rna by6 sporzqdzona w jgzyku polskim i pod rygorem riewarno6ci w formie pisemej.
Zamawiaj4cy nie 4taza zgody na skladanie ofert w postaci elektronicznej.
Oferty nalezy adresowac:

Gnina Starcza
uL Gminna 4, 42-261 Statza

Na opakowaniu oferty nalezy zamieSci6 nastgpuj4c4 informacjg
"Oferta pizetargowa - Modernizecji drogi dojazdowej do grunt6w rohych w miejscowosci

Klcpaczka".
W przlpadku bmku tej informacji Zamawiaj4cy nie ponosi odpowiedzialno*i za zdanenia vynikajpe

z tego braku, np. prz)?adkowe otwarcie oferty przed wyzraczonym temitrem otwarcia, a w pr4padku
skladania oferty poczt4lub poczt4 kuriersk4 za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofbrt.

15. Oferty nalezy skladac w siedzibie Zamawiaj4cego - pok6j m 7 w terminie do dnia 02.08.2006 r. do
godz. 10.00.

Oferty bQdA otwierane w dniu 02.08.2006r. o godz. 10.30 w pokoju nr 1 w siedzibie Zamawiaj4cego .

16. CenQ oferty nalezy podac w fomie ryczaltu.
W zwiazku z powy2s4m cena oferty musi zawierac wszelkie koszbr niezbgdne do zrealizowania

zam6wienia w1'nikaj4ce wprost z dol-umentacji projekowo-kosztorysowej jak r6wnie2 w niej nie ujete,
a bez kt6rych nie mozna wlkonac zamowienia.

Bedq to miedzy innyni nastQpuj4ce koszty: vr'szelkich rob6t przygotowawczycl! porz4dkowyclL
zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczr4
telefon), dozorowania budowy, w)'wozu nadmiaru guntu, projektu organizacji rohit, prac geodezyjnych
i irmych czynnoSci niezbgdnych do wykonania p.zedmiotu zam6wienia.

Skutki finansowe jakicbkolwiek blqd6w w dokumentacji projektowej obciqzaj4 Wykonawcq zarn6wicnia -
musi on przewidziei wszystkie okolicaoSci, kt6rc mogq wplyn46 rm cenq zarnowienia.
W zwilzku z powyZszym wymag{ne jest od ofer€nt6w bardm szrzeg6lowe sprawdzenie w terenie
warunk6w rykon.nia z{m6wieni..

Nie jest w)magane zal4czanie do oferty kosztorysu ofertowego.
17. Kr''terium wyboru oferty najkorzystniejszqbgdzie cetarycz*owa - l00olo.
Oferta najtansza spo3r6d ofert nieodrzuconych otrzrna 100 punkt6w. Pozostale proporcjonalnie mniej,

wedlug formuly:

cena najnzsza x 100 : nax 100 pl:l.
cena badanej oferty

18. Z Wykonawc4 kt6ry zlozy najkorzystniejsz4 ofertQ zostanie podpisana unx)wa, kt6rej wz6r stanowi
zal4cznik nr 2 do niniejszej specldkacji. Termin zawarcia umowy zostanie oke3lony w informacji
o w),nikach postQpowania. Temin ten moze ulec anianie w pr2ypadkn ̂oionia rrzozlxJ.6regos
z Wykonawc6w protestu. O nowym terminie zawarcia urnowy Wykonawca zostanie poinfotmowany po
zakoiczeniu postgpowania protestacyjnego.

19. W prowadzonl'rn postQpowaniu rnajq zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zain6wieri
publicanych - "Srodki oclrony prawnej" okre5lajqce zasady wnoszenia protest6q odwolaf i skarg do
sqdu na w1'roki zespol6w arbitr6w oraz postanowienia zespofu arbitr6w koicz4ce postQpowanie
odwolawcze - art. 179 do 198. Zastosowanie rnajq takze pzepisy wykonawcze rrydane na podstawie art.
I 93 Pmwa zarn6wiei publicznycll tj. :



a) Rozpor4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie regulaminu postQpowania
przy rozpalrywaniu odwohri. Miejsce publikacji (Dz U. z 2006 r' Nr 87 , Wz. 603)'

b) Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia l9 maja 2006 r' w sprawie wysokofci wynagrodzenia
oraz szczeg6lowych zasad pobierania wpisu od odwohnia oraz szczeg6lowych zasad rozliczania koszt6w
w postgpowaniu odwolawczyrn Miejsce publikacji (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 608)'

c) Rozporzqdzenie Prczesa Rady Minisr6w z dnia 19 maja 2006r. w sprawie wysoko5ci w)'nagrodzenia
za czynnoSci arbitr6w. Miejsce publikacji (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 607).

Zat.'i.'.€tdztl

Zal4czniki do specldkacji:
l. Druk "Ofena" - do wlpehienia przez wykonawc6w ubiegaj4cych siq o zlo2enie oferty z zal4cznikami
zalqcznik m 1do SIWZ,

2. Wz6r umowy zalryznlk rr 2 do SIWZ,
3. O{wiadczenie o spelnianiu warunk6w w}rnagurych przez Zamainjqcego,art.22 | art.24 nstawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiei publicznych - zal4caik nr 3 do SIWZ
4. Przedmiaf roMt zalaczfk m 4 do SIWZ,
5. Dokumentacja projeLlowa - zal4czrik nr 5 do SIWZ.



Za\czrik r l do SIWZ

(miejscowosa, data)
nazwa i adres wykonawcy

Oferte

Nawiqzuj4c do ogloszenia o przetaxgu nieogrdnicznrrym z dnia2l.O7.2006r. dotyczqcym:

,,Modernizacji drogi dojazdowcj do grunt6w rolnych w miejscowoSci Klepaczka"
1 . Oferujemy wylonanie robot Da nastepujacych zasadach:

a) cena netto:........... ...............4
(s1ownie . . . . . . . . . . . . . . . , . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z ,1 ) ,

podatek VAT w wysokoSci .......................% tj. ............................. ..............21
(s1ownie.................... .............................21),

cena brutto: ...................... zl),
(s1ownie................... .............................zl),

b) termin *ykonania zam6wienia , okres gwarancji i rqkojmi oraz warunki platnoici - zgodnie
z zapisami przedstawiorymi w Specyfikacji istotnych waruk6w zam6wienia.

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakres€m objet].m SIWZ.
2. W ci4gu 5 lat wykonali{my ........... iob6t o podobnFn zakresie icharallerzr

z niniejszym przedmiotem zanrowienia.
3. O{wtadczamy,2e zzponali3my siq z,e Spec}trkacje istotnych \rarunk6w z rn6wienia

i nie wnosimy do niej zastrzeiri oraz zlobylt*ny konieczre irformacje potrz€bne do wlaiciwego
wykonania zam6wienia (w ryn zapoznali5my sig z dolumentacjq opisuj4c{pzedmiot zan6\Mienia
i przyszlym placem budowy).

4. Oswiadczamy, ze uwazamy siq za zwi{zanych niniejsz4 ofertq na czas wskazany w Speqdkacji
istotnych warunk6w zam6wienia.

5. O(uiadczamy, ze zawafiy w Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia projekt umowy zostal
przez r)as zaakc?towany i zobowiqzujemy siq, w pr4padku wybrania naszej oferty, do zawarcia
umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym p.zez
Zamawiaj4cego.

6. OSwiadczarny, 2c firma nasza spelnia wszastkie warunki okre6lone w Specydkacji istotnych
warunk6w zam6wienia oraz zloz:yliimy ws4stkie wymagane dokurnenty potwierdzajAce
spelnianie tychwarunk6w.

7. Oswiadczamy, 2e spehiamy wymagania wynik ajqce z afi. 22 nst I . oraz nie podlegamy
wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zam6wiei publicmych

8. Podwykonawcom ?ar'r:r$zarny powierzye wykoiarde nastQpuj4cych czgsci zamdwienia:

Podpis i pieczec osoby upoMznionej
do.€prezentowania fi rmy



UMOWA Zahczik nr 2 do SIWZ
(wzir\

W dniu ................. r, w Starczy pomiQdzy:

Gmin{ Stercza, uL Gminra 4, 4-261 Starcza zwanq dalej "Zamawiajqcym" , reprezentowan4 przez :

l. mgr Wieslawa Szf,ncryka - W6jta Gminy

a firm4:

; ; - . - z w a n 4 d a l e i " w v k o n a w c q " ' r e p r e z e n t o w a n Q

t .

Zostala zawada umowa o nastQpuj4cej tresci:

s r
l. Zgodnie zprzgtatgiem z dnia . ................-.- r Wykonawca przyjmuje do wykonana moderDizacjt dmgi

doja"iowej do gruntdw rolnych w miejscowoSci Klepaczka.

2. Szczeg(towy akres rob6t zgodnie z zalqcmn4 dokumerfacjq projektowe i SIWZ. Dokumenty te stanowi4

integralnq czes6 umowy. Roboty musz4 byi wykonane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, nonnami oraz na

ustalonych niniejsz4 umorr4 warunkacL.

s2
l. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okre(lonego w $ 1 przysluguje wynagodzenie

ryczahowe, kt6rego wartosd strony ustalily na kwotQ netto w wysokoici:...............................21

(slo*nie: ..-..,.-.......... ......-........................ zl)

pfus podatek VAT w wysokoSci ..........% tj : .......................... zl

(gownie: ...-.............. .....................-.-....... zl)

wsrto6a rob6t brutto: ................................................ zl

(slownie:...............-.-. ............-.-...._. zt brutto)

2. Wynagrodzeniq o kt6rym mowa w ust. l, nie podlega podwyzszeniu z jakiegokolwiek gtufu.

3. Kwota o*re.(fona w ust. I zawiera wszystkie koszty zwtt4z^ne z (a,lb^ciq zadania o k16.,m rnowa w $ I,
wynikajqc€ wprost z umowy, jak r6miez nie ujpte w umowie a niezb$ne do *ykonania zadania, tj. : podatek VAT,
wszystkie roboty przygotowa\rcze, porz4dkowq zagospodarowanie placu budowy , ko4 rtr4lmania zaplf')za
budo\ly, doprowadzenie teranu budo*y do stanu pierwotnego.

$ 3
l. Rozliczenie za wykonane roboty nast4pi w oparciu o fakturE kofcow4 wystawion4 na podstawie
protokofu kofcowego. Faktura kdzie platna w terminie 30 dri od daty otrryrr.r^ria jej pftEzzamayr'iaj4cego.



s 4
Terminy rob6t ustala si9 naslQpujqco:

- rozpoczqcie rob6t w ci4gu 7 dni od daty podpisania uDolly.

- Zakoiczenie rob6t- 29 wrz€snia 2006r.

s s
Zamawiaj4cy przekaie Wykonawcy plac budory w dniu podpisania umowy.

s 6
l.Nadz6r z ramienia Zamawiajqcego nad robotami przewidzianymi niniejszq umowq prowadzil bdzie

2.Kierownikiem roMt Wzie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

s 7
LWykonawcajest zobowi4zany zabezpiezyt, i omakowa6 prowailzone roboty oraz dbae o $an t€chniczry

i prawidlowos6 oznakowania przEz caly czas trwania realiz cji zadania.

2.Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzialno66 z ter€n budorry z chwilq przejqcia placu budowy.

s 8
1. Komisyjny odbior kofco*y robot zorganizowany b@zie Wez. Zarllawiajec€8o do ? dni od daty zgloszerda

i potwierdzenia gotowo;ci \aykonanych rob6t do odbioru-

s e
l . Wykonawca udziela 36-mi€si9cznej gwa.ancji na \rykonane przez siebie roboty-

2. Wykonawca ponosi odFowiedzialnosd z Mufu rpkojmi za jako,ft wykonanych rob6t.

$ 1 0

W przt?adku odst4pi€nia od umoEy lub przerwania, rd'o�t przez Zafii^wi^jqcego z Wzyczt1f. niez,,]rciaiych d

Wykonawcy Zamawiaj4cy jest zobowi4zan)

a) odebra6 rlykdlane roboq/

b) zaplacid za lvykonane roboty

c) aplacit za zahezpietztnie lvykonanych roML

s r 1
Wykonawca zaplaci Zamawiaj4crmu karg umown4:

- za odsteienie od umowy przez Zarawiajacego z przyazy\, z kt6re ponosi odpowiedzialnos6

Wykonawc4 w Eysokosci l0 % wynagrodzenia urnorrnego za przedmiot umowy.
- za zwlok w oddaniu okeSlonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2 % *}'nagrodzenia umownego
nk^ady dzieh zwla''|

- za zwlokQ w usuni€ciu wad stxierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,2%o zakazdy dzieh zwloki licz4c od dnia
r,ryaaczonego na usunigcie r*ad.



Zamawiaj4ry zaplaci Wykonawcy kar€ urnownq za odsqpienie od urp\ y z przyc4lrl za kt6re ponosi

odpowiedzialnos6 zamawiajqcy w wysokoici l0% w)'nagodzenia umolrn€o za wyj4tkiem wystqpienia s,'tuacji

przedstawionej w art. 145 Prawo Zam6wief Publiczrych.

Zarnawiajqcy ma prawo dochodzii odszkodowania uzupelniaj4cego na zasaalach Kodeksu Clwilnego, jezeli szkoda

przEwyzszy nysoko66 kar unownych.

s 1 2
Wszelkie zrniany i uzupehrienia tre6ci urnoly mo84 by6 dokonane ivyl4czni€ w fotmie aneksu podpisan€o prz€z

obie strony . pod rygorem niewairosci.

$ 1 3

W sprawach nieuregulowanych oiniejsz4 umowq maj4 zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

C)'wilnego, Prawa Budowlanego wraz z al1ami wykonawczymi or z ustawy Prawo Zam6wieri

Publicznych.

$ 1 4

UmowQ sporzqdzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach -l egzemplarz dla Zamawiaj4cego - I

egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zalia\r iaj4cy



Zafu,cznik nr3 do SIWZ

OSwiadczenie o spelnianiu rvarunk6w wymagarych prz.ez 7's'maw iaj{cego'
^rt.22 i rrl.24 nst^w z dnii 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publiqaych

(Dz U. z 2004 r., Nr 19' poz ll7 z p6in. zm.)
PrzystEpujqc do udzialu w postpowaniu o zam6wienie publiczre na:

,,Modernizacjg drogi dojazdowej do grunt6w rolnych w miejscowoSci Kleprczk "

l) posiadamy uprawnienia do wykonl'wania oheSlonej dzialalnofci lub czynnoSci, jezeJi ustawy nakhdaj4
obowiq"zek posiadania takich upraw ief (art. 22 ust. I pkt l ),

2) posiadamy niez\dnq wiedzg i doSwiadczenie oraz dysponujemy potencjalem techniczrym
i osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia (art. 22 ust- I pkt 2),

3) znajdujemy siQ w sytuacji ekonomicznej i finarsowej zapewniaj4cej wykonanie zam6wienia (at. 22 ust.
I pkt 3),

4) nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zam6wienia (art. 22 ust. I pkt 4),
5) nie podlegarny \rykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zan6wiei publicaych (art. 24 ust. I

12)

Podpis i piecz9c osoby upo*"aznioncj
do reprezentowania firmy


