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1.	Przedmiot zamówienia:

	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Miedźnie” zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 4

	Parametry techniczne realizacji przedmiotu zamówienia określono w Załączniku Nr 3 do niniejszej specyfikacji. 

	Kod we wspólnym słowniku zamówień (CPV): 
45 23 31 20 – 6  Roboty w zakresie budowy dróg 
45 23 32 22 – 1  Roboty w zakresie chodników 


2.	Termin realizacji zamówienia: do 29.11.2007r.

3.	Warunki realizacji zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych t.j. przewidujących odmienny niż ustalony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia.

	Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

4.	Warunki, które muszą spełniać ubiegający się o zamówienie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr.164 z 2006r. poz.1163 – tekst jednolity z póź. zmian./

Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr.164 z 2006r. poz.1163 – tekst jednolity z póź. zmian./

	Zrealizowali w latach 2004-2006 minimum 3 roboty budowlane związane z budową lub modernizacją drogi o wartości nie mniejszej niż 300.000 PLN każda.
	Zatrudniają w ramach personelu kluczowego przewidzianego do wykonania zamówienia, osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, zdolne do wykonania zamówienia w tym:
1 kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności drogowej z min. 5 letnim doświadczeniem kierowniczym przy podobnych pracach.

Posiadają polisę ubezpieczeniową OC (wartość min. 400.000 PLN).

Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg  formuły „spełnia - nie spełnia”.
Nie spełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem oferenta z postępowania.

5.	Wymagania dla oferty składanej przez dwóch lub więcej oferentów

Oferenci występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawierania umowy. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych oferentów 
i załączone do oferty
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	Oferenci przedłożą wraz z ofertą umowę spółki prawa handlowego lub konsorcjum przewidującą sposób ich współdziałania i podpisaną przez wszystkich partnerów oraz zawierającą poniższe postanowienia:
- określenie celu zawarcia i czasu trwania
- wskazanie Lidera 
- podział zakresu obowiązków poszczególnych podmiotów
- zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności stron za niewykonanie 
  lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia
- zakaz dokonywania zmian w umowie bez zgody Zamawiającego

	W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy 
z oferentów oddzielnie musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 Prawa zamówień publicznych.

W przypadku warunku wymaganego doświadczenia, każdy z oferentów składających ofertę musi udokumentować swoje doświadczenie w wykonywaniu  prac powierzonych mu do wykonania. 
Oferenci występujący wspólnie muszą spełnić łącznie wymagania określone w punktach 4.3 i 4.4.

Oferenci występujący wspólnie muszą spełnić łącznie wymagania określone w punktach 4.5 i 4.6 przy czym Lider konsorcjum musi spełniać nie mniej niż 70% wartości przedmiotowych kryteriów.

	Spółka lub wszyscy partnerzy konsorcjum będą odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie zobowiązań umownych. Takie oświadczenie złożone przez każdego z partnerów winno być załączone do oferty.

6.	Przygotowanie oferty

Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoży więcej aniżeli jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

	Oferenci przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

	Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

	Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze albo inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do  reprezentowania firmy na zewnątrz. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami (strony nie zapisane mogą być nie numerowane). Wszelkie  poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

	Oferent może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie. Zapytania mogą być składane faksem pod nr: 034  317-80-30  lub pocztą elektroniczną: ug@miedzno.pl  pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie.  Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem chyba, że zapytanie zostanie złożone u zamawiającego w terminie krótszym niż 6 dni przed dniem otwarcia ofert.

	Na podstawie art. 96 ust.3 Prawa zamówień publicznych regulującego zasadę jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferent, który chce aby pewne informacje handlowe zostały objęte tajemnicą, może pisemnie zastrzec nieudostępnianie, pozostałym uczestnikom postępowania, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2002 r. nr 126 poz. 1071) – wymieniając poszczególne dokumenty objęte tajemnicą i strony oferty, na których się znajdują lub może je zapakować w osobną ofertę z oznaczeniem: “DOKUMENTY TAJNE tylko do wglądu komisji przetargowej”.

	W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów przetargowych. 
O każdej ewentualnej zmianie, zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania oferenta i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

7.	Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktu z oferentami jest:

7.1. mgr inż. Zbigniew Ciesielski

8.	Cena ofertowa

Oferta musi zawierać cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia.

	Cena ofertowa jest ceną kosztorysową wynikającą z kosztorysu ofertowego.

	Informacja dotycząca walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:
Płatności dla Firm Zagranicznych realizowane będą w PLN na konto Wykonawcy w EURO (obowiązywać będą kursy wymiany Zamawiającego 
z którego płatność jest dokonywana), 
Dzień kiedy konto płatnika jest obciążane określoną sumą będzie uważane jako dzień płatności

9.	Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty

Do udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz oceny ofert, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
-	formularz ofertowy /Załącznik Nr A/,
-	szczegółowy kosztorys ofertowy 
-	oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy        z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. Nr.164 z 2006r. poz.1163 – tekst jednolity z póź. zmian.) /Załącznik Nr B/
-	aktualny wypis /odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
-	dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia
-	aktualne zaświadczenie z właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawionych  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
-	aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert),
-	aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert),
-	wykaz osób i podmiotów, odpowiedzialnych za realizację zamówienia, ich uprawnienia, przynależność do izby samorządu zawodowego oraz doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych zamówień z kserokopiami uprawnień - /Zał. Nr C/,
-	wykaz wykonanych w latach 2004-2006 robót budowlanych związanych z budową lub modernizacją dróg. 
-	harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót budowlanych
-	kserokopię polisy ubezpieczeniowej OC
-	potwierdzenie wniesienia wadium

W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Oferentów należy zastosować się do wymagań podanych w pkt. 5

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta

	Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie / np. nie poświadczone przez Oferenta za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie/ spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę firmy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu do których a wykonawca ofertę zastrzegł, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Oferent nie może zastrzec informacji, o której mowa w art.86 ust.4 . Stosowne zastrzeżenie Oferent winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

10.	Wadium

	Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym przed terminem złożenia oferty do godz. 1000 w wysokości: 10.000 PLN


Wadium można wnieść:
- przelewem bankowym na konto:   B.S. Popów z/s Zawady Oddz. Miedźno
   73 8259 1014 2001 0000 0550 0006
- w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach 
  ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych 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. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. – tekst jednolity z póź. zmian.)

	Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w pokoju nr 18
w  Urzędzie Gminy Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

	Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium, jeżeli:
-	odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
-	odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
-	zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta,

	Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, jeżeli:

-	upłynie termin związania ofertą, określony w pkt. 11 SIWZ,
-	zawarta zostanie umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
-	zamawiający unieważni przetarg, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia.

	Na pisemny wniosek oferenta, zamawiający zwróci wadium w terminie 3 dni od zgłoszenia, jeżeli:

-	oferent wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert,
-	oferent został wykluczony z postępowania,
-	oferta została odrzucona
Złożenie przez oferenta, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez oferenta prawa do wniesienia protestu.


11.	Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.


12.	Składanie ofert

	Ofertę należy składać w nieprzejrzystych i zapieczętowanych opakowaniach na adres Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno pok. nr 18 w terminie do dnia 03.10.2007r. do godziny 1000 


	Kopertę zewnętrzną powinna zawierać nazwę i adres oferenta oraz opis:   „Przebudowę drogi gminnej ul. Słoneczna w Miedźnie”
Nie otwierać przed dniem 03.10.2007r. przed godz. 1015 

	Oferent otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem jakim oznakowana została oferta.

	Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta   tj. w dwóch kopertach /zewnętrznej i wewnętrznej/ odpowiednio oznakowanych z dopiskiem “ZMIANA”

	Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

	Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania.
Koperty oznaczone napisem “WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Koperty oznaczone dopiskiem “ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty oferenta, który wniósł zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.


13.	Otwarcie ofert
13.1.	Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.10.2007r. w siedzibie Zamawiającego 
w Miedźnie ul. Ułańska 25 pok. nr 6 o godz. 1015 

14.	Ocena ofert

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- cena ofertowa netto                        - 100 %

Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:

A  - kryterium wyboru oferty – cena ofertowa netto
WA -  waga przyjętego kryterium – 1


Ano - najniższa cena ze wszystkich ofert ważnych i nie odrzuconych
Ank- cena oferty badanej 



(Ano/Ank) x 100 x WA = suma punktów oferty liczonej


	Przetarg wygra oferent, którego oferta uzyska największą ilość punktów.



15.	Wybór najkorzystniejszej oferty

	Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Prawie zamówień publicznych i SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

	Zamawiający powiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty.

	Wybranemu oferentowi zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

16.	Unieważnienie przetargu

Zamawiający unieważni przetarg, jeżeli:
	nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu,

cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
w przypadku, o którym mowa w art.91 ust.5 Prawa, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,
	postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy

17.	Środki zaskarżania

 Wykonawcom, których interes prawny , w uzyskaniu zamówienia , doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje protest przewidziany w Dziale VI ustawy„Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami )zgodnie z art. 179-art.183.

18.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

	Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny ofertowej brutto


	Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
- przelewem bankowym na konto:  B.S. Popów z/s Zawady Oddz. Miedźno
   57 8259 1014 2001 0000 0550 0003
- w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach 
  ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3
  pkt. 4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
  Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. – tekst jednolity z póź. zmian.)


Załączniki:
Zał. Nr A -  Druk “Oferta”.
Zał. Nr B -  Oświadczenie o spełnianiu warunków.
Zał. Nr C -  Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie 
                   lub  będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 
                   z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania 
                   zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności 
                   oraz doświadczenia zawodowego w realizacji podobnych zamówień, 
                   wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą 
                   wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia a także 
                   przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zał. Nr D -  Wykaz wykonanych w latach 2004-2006 robót budowlanych związanych z budową lub modernizacją drogi wraz z kserokopiami referencji
Zał. Nr 2 -  Umowa o wykonanie robót budowlanych.
Zał. Nr 3 -  Specyfikacja techniczna.
Zał. Nr 4 -  Przedmiar robót
Zał. Nr 5 -  Dokumentacja projektowa








Załącznik nr A


/ Nazwa i adres oferenta /
                                                                                                                                .......................................................................
                                                                                                                                              / Miejscowość rok, m-c,  dzień/


OFERTA

 
Wójt Gminy Miedźno
ul. Ułańska 25
42-120 Miedźno
Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie:

” Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Miedźnie” 


1.Oferujemy wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia  za następujące ceny kosztorysowe :


cena ofertowa netto:......................................................................................................................,

słownie:......................................................................................................................

...................................................................................................................................
cena ofertowa brutto:.......................................................................................................................,

słownie:......................................................................................................................

...................................................................................................................................
podatek VAT (……%): ………………............................................................................................................

słownie:......................................................................................................................

...................................................................................................................................

Ceny zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej oferty



2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA –  do 29.11.2007r.


3. Warunki płatności - zgodnie z umową.


4. Okres gwarancji i rękojmii - zgodnie z umową.


5. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w wymaganym terminie.


6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 
    zamówienia, przyjęliśmy zawarte w niej warunki i nie wnosimy do niej żadnych 
    zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
    przygotowania oferty.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
    w SIWZ.

8. Wadium o wartości ...............PLN wnieśliśmy w dniu...................................

9. W przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, zobowiązujemy się do 
    zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

10.Oferta została złożona na ............stronach, kolejno ponumerowanych od nr 1 do   
      nr.....


11.Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na  
     stronach od............. do................. stanowią tajemnicę firmy w rozumieniu 
     przepisów ustawy nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione 
     innym uczestnikom niniejszego postępowania.







                                                                              Podpisano




                                                         ................................................................
                                                                  /upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/




















ZAŁĄCZNIK NR 5

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA


Dokumentacja projektowa:
	Uproszczona dokumentacja projektowa na wykonanie   Przebudowy drogi gminnej ul. Słoneczna w Miedźnie

dostępna jest również w siedzibie Zamawiającego ul. Ułańska 25,                     42-120 Miedźno, pokój nr 1

