
Zarz�dzenie  Nr  2/2010  
Wójta  Gminy  Tułowice 

  z  dnia  21 grudnia 2010 r. 
 
 
 
w  sprawie  zamówienia  publicznego   –  na  przebudow� ul. Ró�anej w 
Tułowicach wraz z kanalizacja deszczow� i o�wietleniem ulicznym – etap III 
 
 

  Na  podstawie  art. 31  ustawy  z dnia  8  marca  1990 r.  o  samorz�dzie  gminnym  (Dz.U. z 

2001 r.  Nr  142, poz. 1591,   z 2002 r.   Nr  23, poz. 220, Nr 62,  poz. 558, Nr  113,  poz. 984,  

Nr 153,  poz. 1271,  Nr  214,  poz. 1806,    z 2003 r.   Nr 80,  poz. 717,  Nr 162,  poz. 1568,  z 

2004 r.  Nr  102,  poz.  1055,    Nr 116,   poz. 1203,   z 2005 r.   Nr  172,    poz. 1441,  Nr 175 

poz. 1457  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  Nr 180  poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009   Nr 52 

poz. 420, Nr 157 poz. 1241)     zarz�dzam  co nast�puje  :  

 
§  1.1.  Udziela   si�  zamówienia   publicznego    na   podstawie  ustawy   z   dnia  29 stycznia  

2004 r.  - Prawo  zamówie� publicznych     (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759,  Nr 

161  poz. 1078  i  Nr 182 poz. 1228),   w   trybie  przetargu  nieograniczonego  na  

przebudow� ul. Ró�anej w Tułowicach.  

2. Specyfikacja   istotnych   warunków    zamówienia   zawarta   jest    w  zał�czniku   do   

     niniejszego  zarz�dzenia.  

 

§  2.  Zarz�dzenie  wchodzi  w  �ycie   z  dniem  podpisania.  
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Zał�cznik do zarzadzenie nr 2/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r.  
 
 

Tułowice, dnia  21.12.2010 r. 

 

POST
�

POWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

NA ROBOTY BUDOWLANE  

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o warto�ci mniejszej ni� kwoty okre�lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz., 759,  Nr 161  poz. 1078  i  Nr 182 poz. 1228 ) - zwanej dalej "Pzp" 

na wykonanie zadania p.n. : „Przebudowa  ul. Ró�anej w Tułowicach  wraz  z kanalizacj� 

deszczow� i o�wietleniem ulicznym – etap III”   

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

 
Nazwa Zamawiaj�cego:      Gmina  Tułowice 
REGON:   531413308 
NIP:     991-03-21-970 
Miejscowo��   Tułowice 
Adres:    ul. Szkolna  1 
Strona internetowa:  www. Tulowice.pl 
Godziny urz�dowania: od wtorku do pi�tku, w godzinach 7.30 - 15.30 

                                                                       w poniedziałki  8.00 – 16.00 
 

Wszelk� korespondencj� zwi�zan� z niniejszym post�powaniem nale�y adresowa�: 
 

Urz�d Gminy Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice 

znak post�powania:  IB.341-3/10 
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Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia 
„Przebudowa  ul. Ró�anej w Tułowicach  wraz  z kanalizacj� deszczow� i o�wietleniem 

ulicznym – etap III” 

1. NAZWA  ORAZ  ADRES ZAMAWIAJ �CEGO 
 

GMINA  TUŁOWICE     49 – 130  Tułowice     ul.  Szkolna  1 
 www. tulowice.pl 

e-mail  tulowice@tulowice.pl     tel. (77) 4600143, fax. (77) 4600474 
 
2. TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA  

 
Przetarg nieograniczony  o warto�ci nie przekraczaj�cej kwoty okre�lonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8   ustawy Prawo zamówie� 
publicznych.  

 
3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem  zamówienia  jest zadanie p.n. „Przebudowa  ul. Ró�anej w Tułowicach  
wraz  z kanalizacj� deszczow� i o�wietleniem ulicznym – etap III” o długo�ci 221.7 m 

 
3.1. Zadanie  obejmuje :   
a) przebudow� nawierzchni  ulicy Ró�anej  – powierzchnia drogi do przebudowy  -  

1365.0 m2, zjazdy do posesji – 72.0 m2, powierzchnia  chodnika z kostki 
czerwonej –  370.0 m2,   

b) budow� kanalizacji deszczowej  z rur karbowanych PP  ∅ 250 – 142.0 mb 
(ruroci�gi bez studni 136.0 mb), przykanaliki do wpustów  ∅ 160 – 39.0 mb, 
studnie kanalizacji deszczowej 6 szt., studnie do wpustów  ulicznych – 9 szt., 
przepusty pod drogami  36.0 mb,  

c) budow� sieci o�wietlenia ulicznego  o ł�cznej długo�ci linii kablowej  169 m  i  
słupów o�wietleniowych  3 szt., zabudow� rur osłonowych  na przej�ciach pod 
drogami 38.0 mb, rury osłonowe DVK 75 – 21.0 mb, rury osłonowe PS 110 – 
126.0 mb,  

 
Szczegółowy zakres rzeczowy robót został okre�lony w : 

� dokumentacji projektowej, 
� przedmiarze robót,  
� specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  
� zał�czonym wzorze umowy,  

      oraz wynikaj�cy z  danych zebranych  w trakcie wizji  w terenie obj�tym  zadaniem.  
 

Zadanie  obejmuje  równie�  obsługi  geodezyjnej  inwestycji  oraz wykonania mapy  
inwentaryzacji   geodezyjnej  powykonawczej – (3 egz.),  koszty  zabezpieczenie placu  
budowy, oznakowanie na czas budowy  i  uporz�dkowanie  terenu  po  robotach  
budowlanych.  
 
W zwi�zku z realizacj� przedmiotu zamówienia w zakresie robót drogowych nie b�d� 
naliczane opłaty z tytułu zaj�cia dróg gminnych.  
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3.1.  Kody  CPV 
 
45.11.12.00-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty  

ziemne 
45.23.21.30-2 – ruroci�gi  do odprowadzania wody burzowej 
45.23.32.00-1 – roboty w zakresie ró�nych nawierzchni 
45.11.10.00-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45.23.31.20-6 – roboty w zakresie budowy dróg  
45.23.14.00-5   - roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45.31.51.00–9  – instalacyjne roboty elektryczne 
45.31.23.00–0  -  instalowanie o�wietlenia 

 
3.2.  Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia zawieraj� : dokumentacja 

projektowa, specyfikacje techniczne,  przedmiary  robót oraz dane zebrane 
w trakcie  wizji oraz wszelkie prace i obowi�zki wynikaj�ce ze wzoru umowy.  

3.3.  Zaleca si� oferentowi dokonania wizji lokalnej przyszłego placu budowy 
i jego otoczenia celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezb�dnych do 
nale�ytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej.  

3.4.  Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesi�cznej 
gwarancji.  

3.5. Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania ofert cz��ciowych.  
3.6. Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
3.7. Zamawiaj�cy nie przewiduje udzielania zamówie� uzupełniaj�cych okre�lonych 

w art. 67 ust. 1 pkt.6 i 7.  Zamawiaj�cy dopuszcza zamówienia dodatkowe  w 
sytuacjach okre�lonych w art. 67 ust.1 pkt. 5, wycenione według no�ników cen 
zawartych w kosztorysie ofertowym, b�d�cym podstaw� wyceny robót 
zasadniczych.  

3.8. Zamawiaj�cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

3.9. Zamawiaj�cy  zastrzega, �e  cz��� zamówienia polegaj�ca na wykonaniu 
kanalizacji deszczowej   lub  robót przy budowie nawierzchni drogowej (roboty 
ziemne, podbudowy, kraw��niki  i roboty brukarskie)  w zale�no�ci od profilu 
firmy nie mog� by� wykonane przez podwykonawców.  

  
 

4. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA  
 
28  lipca  2011 r.  

 
 
5. OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU W POST �POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU     
DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH   WARUNKÓW  
 
5.1. W przetargu mog� wzi�� udział wykonawcy, którzy nie podlegaj� wykluczeniu na 
        podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówie� publicznych (Pzp). Za spełnienie 
        tego warunku uwa�a si� zło�enie o�wiadczenia na przekazanym druku.  

 
5.2.  Wykonawcy musz� spełni� nast�puj�ce warunki udziału, potwierdzone w wypełnionych  
        formularzach okre�lonych : 
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1. Posiadania uprawnie� do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, je�eli 
przepisy prawa nakładaj� obowi�zek ich posiadania, tj: 

 
1) wykonywania działalno�ci w zakresie budowy: sieci kanalizacyjnych  lub dróg, 
2) braku zaległo�ci w opłacaniu podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

społeczne, 
2. Posiadania wiedzy i do�wiadczenia. 

1) udokumentowania zrealizowania w ci�gu ostatnich 3 lat,  a je�eli okres prowadzenia 
działalno�ci jest krótszy to  z tego okresu,  wyra�aj�ce si� tym, �e jako główny 
wykonawca budowlany realizował  co najmniej dwa przedsi�wzi�cia w bran�y 
instalacyjnej lub drogowej   o charakterze i trudno�ci wykonania podobnych jak 
zamówione roboty.  Za takie roboty uwa�a si�  wykonanie   2 robót  polegaj�cych na 
uło�eniu kanalizacji deszczowej min 500 mb   lub  2 robót  polegaj�cych na 
wykonaniu nawierzchni drogowej  wraz z kraw��nikami o powierzchni  min. 1000 m2.  

 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, w szczególno�ci:  
1) dysponowania kierownikiem budowy posiadaj�cym uprawnienia bez ogranicze� w 

specjalno�ci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych, w specjalno�ci 
drogowej  i elektrycznej z nie mniej ni� trzyletnim do�wiadczeniem na tym 
stanowisku, uprawnieniami budowlanymi  i przynale�no�ci� do izby samorz�du 
zawodowego,   

 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, t.j.: 
 

a) osi�gn�� w pracach budowlanych  (instalacyjnych lub drogowych) w ci�gu ka�dego z 
ostatnich 3 lat obrót roczny co najmniej kwocie   1 000 000,00 zł , 

b) udziel� minimum 3-letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licz�c od daty 
odbioru ko�cowego. 

c) posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej potwierdzaj�cej, �e Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialno�ci cywilnej, w zakresie prowadzonej działalno�ci 
gospodarczej; minimalna kwota ubezpieczenia  300 000,00 zł, a w przypadku jej 
braku innego dokumentu potwierdzaj�cego, �e Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalno�ci zwi�zanej  
z przedmiotem zamówienia. 
 
Za spełnienie powy�szych warunków uwa�a si� przedstawienie o�wiadcze� na 
zał�czonych drukach.  
Ocena spełnienia warunków wymaganych od  Wykonawców zostanie dokonana 
zgodnie z formuł� „spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte 
w dokumentach i o�wiadczeniach wyszczególnionych w  pkt 6 niniejszej specyfikacji.  

 
6. WYKAZ O �WIADCZE �  LUB DOKUMENTÓW  JAKIE MAJ � DOSTARCZY�     
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA WARUNKÓW       
UDZIAŁU W POST �POWANIU.  
 

6.1.O�wiadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków okre�lonych w art. 22 ust. 1 oraz 
o braku  podleganiu wykluczenia z powodu niespełnienia warunków  okre�lonych 
w  art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówie� publicznych (Pzp) – na druku oferta 
przetargowa.  
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6.2. Dokumenty  potwierdzaj�ce, �e wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania 
okre�lonej działalno�ci :  

a) aktualny odpis z wła�ciwego rejestru albo aktualnego za�wiadczenia o wpisie 
do ewidencji działalno�ci gospodarczej, wystawionego nie wcze�niej ni� 6 
miesi�cy przed upływem terminu składania ofert,  

b) aktualne za�wiadczenie wła�ciwego naczelnika urz�du skarbowego oraz 
wła�ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze� Społecznych potwierdzaj�cych 
odpowiednio, �e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek – wystawionych nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu 
składania ofert.  

6.3.Dokumenty potwierdzaj�ce, �e wykonawca posiada niezb�dn� wiedz� 
i do�wiadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia :  

a) wykaz  wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat 
przed dniem wszcz�cia post�powania o udzielenie zamówienia, a je�eli 
okres działalno�ci jest krótszy – w tym okresie,  odpowiadaj�cych swoim 
rodzajem i warto�ci� robotom budowlanym stanowi�cym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich warto�ci oraz daty i miejsca wykonania oraz 
zał�czeniem dokumentów potwierdzaj�cych, �e roboty te zostały wykonane 
nale�ycie – FORMULARZ  NR 1,  

b) informacji stwierdzaj�cych, �e osoby personelu kierowniczego, które b�d� 
uczestniczy� w wykonywaniu zamówienia, posiadaj� wymagane 
uprawnienia – FORMULARZ  NR 2, 

c) o�wiadczenia o wysoko�ci osi�ganego obrotu rocznego w pracach 
budowlanych w ci�gu ka�dego z ostatnich 3 lat – FORMULARZ NR 3 

 
6.4.Wst�pny harmonogram  robót  -  FORMULARZ NR 4.  

 
6.5. Informacja dotycz�ca cz��ci  zamówienia, której  wykonanie powierzy 

podwykonawcom – FORMULARZ  NR 5.  
 
6.6. Zbiorcze zestawienie kosztów sporz�dzone na podstawie kosztorysu ofertowego - 

FORMULARZ  NR 6.  
 
 

Uwaga :  
Nie ma obowi�zku doł�czania do oferty kosztorysu ofertowego, jednak 

zamawiaj�cy zastrzega sobie mo�liwo�� wgl�du do kosztorysu na etapie badania ofert. 
Wykonawca składa o�wiadczenie, �e na wezwanie zamawiaj�cego  przeka�e kosztorys 
ofertowy, w terminie do 3 dni od wezwania.  

Ze wzgl�du na to, �e inwestycja b�dzie dofinansowana z udziałem �rodków 
unijnych wybrany oferent przed podpisaniem umowy  przeka�e Zamawiaj�cemu   
kosztorys ofertowy b�d�cy podstaw�  wyceny robót zawart� w ofercie.  

 
 

 6.7. Kserokopi�  polisy ubezpieczeniowej   lub   innego dokumentu potwierdzaj�cego, �e    
       Wykonawca       jest     ubezpieczony od  odpowiedzialno�ci    cywilnej   w    zakresie   
        prowadzonej działalno�ci zwi�zanej   z przedmiotem zamówienia. 
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Oferty przedstawione przez dwa lub wi�cej podmiotów wyst�puj�cych wspólnie, b�d� 
musiały spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
a) oferta  b�dzie  zawiera�  informacje  i dokumenty wymienione powy�ej, dotycz�ce 

ka�dego partnera konsorcjum; 
b) oferta b�dzie podpisana w taki sposób, by wi�zała prawnie wszystkich partnerów; 
c) wszyscy partnerzy b�d� ponosi� odpowiedzialno�� solidarn� za wykonanie umowy 

zgodnie z jej postanowieniami; 
d) jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upowa�niony do 

reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w post�powaniu albo 
reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w post�powaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego; 

e) zamawiaj�cy mo�e w ramach odpowiedzialno�ci solidarnej ��da� wykonania umowy 
w cało�ci przez partnera kieruj�cego lub od wszystkich partnerów ł�cznie lub od ka�dego 
z osobna, albo te� w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum;. 

 
 
Jedna oferta  
Ka�dy wykonawca przedło�y tylko jedn� ofert�, sam lub jako partner w konsorcjum. 
Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w wi�cej ni� jednej ofercie spowoduje, �e 
wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostan� odrzucone. 
 
Koszty udziału w przetargu. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi�zane z przygotowaniem i przedło�eniem oferty. 
 
Wizja lokalna terenu budowy 
Zaleca si�, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a tak�e 
zdobył, na swoj� własn� odpowiedzialno�� i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które 
mog� by� konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania 
zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. 
 
 
7.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI � ZAMAWIAJ �CEGO 
Z WYKONAWCAMI    ORAZ   PRZEKAZYWANIA  O �WIADCZE �   LUB     
DOKUMENTÓW,  A TAK �E WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO     
POROZUMIEWANIA SI � Z WYKONAWCAMI.  
 

Wykonawca mo�e zwróci� si� do zamawiaj�cego w sprawie wyja�nie� dotycz�cych 
dokumentów przetargowych. Zamawiaj�cy udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania 
wykonawcy, które otrzymał  w terminie okre�lonym w art. 38 ust.1 Pzp. Odpowiedzi 
zamawiaj�cego zostan� przesłane do wszystkich uczestników, którzy otrzymali specyfikacj� 
wraz z tre�ci� pytania, lecz bez identyfikacji jego �ródła. Odpowiedzi zostan� równie� 
zamieszczone na stronie internetowej.  

Wszelkie  zapytania  nale�y  kierowa�  do  Zamawiaj�cego  pisemnie  i  przekazywa� 
do  Urz�du Gminy  osobi�cie  lub listownie.  W  celu  skrócenia  czasu  oczekiwania  na  
odpowied�  mo�na  zapytanie  przesła�  faksem  lub  drog�  elektroniczn�. Za termin 
otrzymania zapyta� liczony jest jego wpływ do zamawiaj�cego listownie lub termin zło�enia 
osobi�cie.   Odpowiedzi na  zapytania  b�d�  udzielanie   pisemnie,  wysyłane  za  pomoc�  
poczty oraz dodatkowo poczty elektronicznej. Wszelkie  wyja�nienia  zostan�  równie�  
niezwłocznie  zamieszczone  na  stronie internetowej, w  miejscach gdzie zamieszczona 
b�dzie dokumentacja przetargowa.  
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Osobami uprawnionymi do udzielania informacji po stronie zamawiaj�cego s�: 
Adam  Ratuszny   tel./fax:   (77)  4600154,  (77) 4600143,  -  fax (77) 4600474.  
 
Poprawki dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

Przed ostatecznym terminem składania ofert zamawiaj�cy mo�e w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach modyfikowa� specyfikacj� istotnych warunków zamówienia, 
zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp. 
 
Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie si� cz��ci� specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i b�dzie przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników post�powania, 
którzy otrzymali materiały przetargowe oraz zamieszczona na  stronie internetowej.  

W celu zapewnienia wykonawcom odpowiedniego czasu na wzi�cie pod uwag� 
modyfikacji podczas przygotowywania ich ofert, zamawiaj�cy przedłu�y w miar� potrzeby 
termin składania ofert, uwzgl�dniaj�c zapisy art. 38 ust. 6 i 7 Pzp. 
 
8. WYMAGANIA DOTYCZ �CE  WADIUM. 
 

Wykonawca  zobowi�zany jest wnie�� wadium  w wysoko�ci 10 000,00 zł.  Wadium 
musi by� wniesione przed upływem terminu składania ofert. Forma  wniesienia  wadium  -  
zgodnie z art. 45 ust. 6 – Prawa zamówie� publicznych.  
 

Je�eli  wadium jest wnoszone  w pieni�dzu, nale�y je wpłaci� przelewem na konto 
gminy w Banku Spółdzielczym w Namysłowie  Oddział w Niemodlinie nr konta:  

06 8890 1079 0000 0129 2011 0023 
 

Do oferty nale�y doł�czy� kserokopi� dokonanego przelewu. Za skutecznie wniesione 
wadium w pieni�dzu uwa�a si� wadium znajduj�ce si� do upływu terminu składania ofert na 
rachunku gminy.  

Je�eli wadium jest wnoszone w formie innej ni�  pieni�dz, oryginały dokumentów 
nale�y zło�y� w kasie Urz�du Gminy, natomiast do oferty nale�y zał�czy� ich kserokopi�.  
 

Zamawiaj�cy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z warunkami okre�lonymi w art. 46 – 
Prawa zamówie� publicznych.  
 
9. TERMIN  ZWI �ZANIA  OFERT �. 
 

Wykonawca b�dzie zwi�zany ofert� przez okres 30  dni, od ostatecznego terminu 
składania ofert.  

W trakcie post�powania zamawiaj�cy ma uprawnienie do przedłu�enia terminu 
zwi�zania ofert�, maksymalnie do 30 dni, na warunkach okre�lonych w art. 85 Pzp.  
 
 
10. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWYWANIA  OFERT.  
 
10.1.  Zestaw materiałów przetargowych obejmuje: 
 
I    Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia 
II   Wzór oferty wraz z zał�cznikami.  
III  Wzór umowy. 
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IV  Specyfikacje techniczne 
V   Dokumentacja Projektowa 
VI  Przedmiar robót 
 

Specyfikacja  istotnych warunków zamówienia  wraz z  cało�ci� materiałów 
przetargowych  zawarta jest na stronie internetowej i udost�pniana nieodpłatnie.  

Na pisemny  wniosek wykonawcy  zamawiaj�cy  przekazuje specyfikacj� oraz  
komplet materiałów przetargowych  w wersji papierowej  w terminie 5 dni, od zło�enia 
wniosku.  Koszt wersji papierowej  wynosi  30.00  zł  +  podatek VAT 22%.  
 
  Nie ma obowi�zku pobierania materiałów przetargowych w wersji papierowej.  

Istnieje równie� mo�liwo�� zapoznania  si� z kompletem materiałów przetargowych 
w siedzibie zamawiaj�cego, jednak wskazane byłoby telefoniczne uzgodnienie terminu.    
 
 
10.2. Sposób przygotowania oferty.  
 

Oferta powinna składa� si� z  wypełnionego  druku oferta  wykonawcy  wraz 
z zał�cznikami i wymaganymi dokumentami.  

Wszystkie dokumenty dotycz�ce oferty powinny by� sporz�dzone w j�zyku polskim 
(art. 9 ust. 2 Pzp).  

Zamawiaj�cy nie dopuszcza  składania ofert w j�zyku  innym  ni�  j�zyk  polski. 
 

Wykonawca przygotuje jeden komplet dokumentów, składaj�cy si� na ofert� zgodnie 
z zał�czonym wzorem oferty wraz z zał�cznikami. 
 

Oferta powinna by� napisana na maszynie (komputerze) lub nie�cieralnym 
atramentem oraz podpisana przez osob� lub osoby nale�ycie upowa�nione do jej 
podpisywania.  

Wszystkie zał�czniki doł�czone do oferty powinny by� potwierdzone za zgodno�� 
przez osoby upowa�nione do podpisywania. Podpis musi by� czytelny lub potwierdzony 
piecz�tk� imienn� . Ponadto koło podpisu musi znajdowa� si� data potwierdzenia za 
zgodno��.   
 

Wszystkie stronice oferty, na których zostały dokonane poprawki powinny by� 
parafowane przez osob� lub osoby podpisuj�ce ofert�. 
 

Upowa�nienie osób podpisuj�cych ofert�  musi bezpo�rednio wynika� z dokumentów 
doł�czonych do oferty. Oznacza to, �e je�eli upowa�nienie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzaj�cego status prawny wykonawcy (odpisu z wła�ciwego rejestru lub za�wiadczenia 
o wpisie do ewidencji) to do oferty nale�y doł�czy� pełnomocnictwo wystawione przez osoby 
do tego upowa�nione.  
 

Oferta nie mo�e zawiera� zmian ani uzupełnie� z wyj�tkiem tych, które wynikaj� 
z instrukcji wydanych przez zamawiaj�cego, lub które s� konieczne do korekty bł�dów 
popełnionych przez wykonawc�. W tym przypadku dokonane korekty powinny by� opatrzone 
dat� oraz parafowane przez osob� lub osoby podpisuj�ce ofert�. 
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Oferta b�dzie zaadresowana do zamawiaj�cego  i zewn�trznie opatrzona ostrze�eniem, 
aby nie otwiera� jej przed okre�lon� poni�ej godzin� i dat� otwarcia ofert  oraz  zatytułowana  
„OFERTA PRZETARGOWA NA PRZEBUDOW �  ul. RÓ�ANEJ w TUŁOWICACH”  
 

Oferta powinna zosta� opakowana w taki sposób aby nie mo�na było zapozna� si� 
z jej tre�ci� do czasu otwarcia ofert. Na kopercie mo�na zamie�ci� dane adresowe 
wykonawcy.  
 

Wszystkie strony oferty powinny by
�
 spi�te (zszyte) w sposób  zapobiegaj�cy 

mo�liwo�ci dekompletacji oferty.  
 

Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�� zło�enia w ofercie własnych wydruków 
komputerowych, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych przez 
zamawiaj�cego.  
 

Cena ofertowa powinna by� podana brutto  w PLN  cyfrowo i słownie. Ka�dy 
wykonawca mo�e zło�y� tylko jedn� ofert� 
 
Koszt przygotowania oferty obci��a Wykonawc�. 
 
 
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.   
 
11.1. Miejsce i termin składania ofert.  
 

Zamawiaj�cy musi otrzyma� oferty na podany adres  -  Tułowice  ul.  Szkolna  1 -  
sekretariat  nie pó�niej ni� o godzinie  1100 w dniu    19.01.2011 r.  
 

Zamawiaj�cy mo�e przesun�� termin składania ofert.  W tym przypadku wszelkie 
prawa i obowi�zki zamawiaj�cego i wykonawców, uprzednio odnosz�ce si� do 
wcze�niejszego terminu składania ofert, odnosz� si� do nowego terminu składania ofert. 
 

Oferty otrzymane przez zamawiaj�cego po terminie składania ofert, zostan� 
niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania. 
 

Wykonawcy mog� zmieni� lub wycofa� swoje oferty za pomoc� pisemnego 
zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert. Zawiadomienie o  zmianie lub 
wycofaniu oferty powinno by� dostarczone  w terminie j.w., a koperta powinna by� 
dodatkowo oznaczona odpowiednio okre�leniami  „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  �adna 
oferta nie mo�e by� zmieniona po terminie składania ofert. 
 
11.2. Otwarcie ofert i ich ocena 
 

Otwarcie ofert odb�dzie si� dnia   19.01.2011 r.   o godz. 1115 ,  w   sali  posiedze�  
Urz�du  Gminy  w  Tułowicach,  ul.  Szkolna 1 -  pokój  nr 4.  
 

Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedło�one  nie zostan� 
otwarte i zostan� niezwłocznie zwrócone wykonawcy. 
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Bezpo�rednio przed otwarciem ofert zamawiaj�cy poda kwot�, jak� zamierza 
przeznaczy� na sfinansowanie zamówienia. 

Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotycz�ce ceny ka�dej oferty, terminy 
wykonania zamówienia oraz okresy gwarancji i warunki płatno�ci, zostan� ogłoszone przez 
zamawiaj�cego podczas otwarcia. 
 
11.3. Jawno�� post�powania 
 

Informacje dotycz�ce przebiegu sprawdzania, wyja�nienia, oceny oraz porównywania 
ofert, dotycz�ce wyboru oferenta nie zostan� ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy 
wybranego wykonawcy (wyboru najkorzystniejszej oferty). 
 

Oferty wykonawców s� jawne od chwili ich otwarcia. Nie b�d� ujawnione informacje 
stanowi�ce tajemnice przedsi�biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, je�eli wykonawca zastrzegł, �e nie mog� by� one udost�pnione. 
 
11.4. Wyja�nianie ofert i kontakty z zamawiaj�cym  
 

Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy wykonawca mo�e skontaktowa� si� 
z zamawiaj�cym, z zachowaniem zasady pisemno�ci. 

Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert zamawiaj�cy mo�e ��da� od 
wykonawców wyja�nie�, dotycz�cych tre�ci zło�onych ofert. Pro�ba o wyja�nienie oraz 
odpowied� powinny by� składane z zachowaniem pisemno�ci post�powania. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie mi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� negocjacji 
dotycz�cych zło�onej oferty.  

Zamawiaj�cy poprawi w tek�cie oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 Pzp i niezwłocznie zawiadomi o tym 
wszystkich wykonawców, którzy zło�yli oferty. 
 
11.5. Sprawdzenie oferty i okre�lenie ich zgodno�ci z wymaganiami 
 

Przed ocen� ofert zamawiaj�cy sprawdzi formaln� stron� uczestnictwa wykonawcy 
w post�powaniu i okre�li czy ka�da z ofert spełnia wymagane warunki okre�lone w 
specyfikacji i czy została ona prawidłowo podpisana, czy jest zabezpieczona wymaganym 
wadium oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych. 
 
12. OPIS  SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

Wykonawca w ofercie podaje cen� ryczałtow� w PLN za wykonanie całego 
zamówienia wraz z obowi�zuj�cym podatkiem VAT.  
 
Danymi  do wyceny oferty s� : 

a) niniejsza specyfikacja,  
b) dokumentacja projektowa,  
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  
d) dane  pochodz�ce z wizji lokalnej placu budowy 
e) przedmiary robót,  
f) wszelkie wyja�nienia i interpretacje przekazane wykonawcom w trakcie toczonej 

procedury przetargowej.   
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Cena ryczałtowa okre�lona przez  wykonawc� zostanie ustalona na okres wa�no�ci 
umowy i nie b�dzie podlegała zmianie ani waloryzacji.  
 
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ �CY B�DZIE SI� KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA TYC H 
KRYTERIÓW  I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj�cy b�dzie kierował jedynym 
kryterium t.j. najni�szej ceny ofertowej. Punktacja za cen� b�dzie obliczana  według 
nast�puj�cego wzoru:  
 

Cena (brutto) najni�sza 
-----------------------------------     x  100   
Cena (brutto) ocenianej oferty 

 
Oferta mo�e uzyska� maksymalnie 100 pkt.  Ilo�� punktów zostanie wyliczona i 

zaokr�glona do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie punktowej b�d� podlegały oferty, które 
nie zostan� odrzucone.  
 
 
14. INFORMACJE O FORMALNO �CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA � 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj�cy zawiadamia 
pisemnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali si� o udzielenie zamówienia. 
W zawiadomieniu zostanie  przedstawiona  nazwa, siedziba, adres wykonawcy i cena,  
którego ofert� wybrano oraz  uzasadnienie jej wyboru.  

Do zawiadomienia zostan�  doł�czone  nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, 
którzy zło�yli oferty  oraz  punktacj� wszystkich ofert.  
 

Oferenci  o wynikach przetargu zostan� powiadomieni  faksem, a informacja  
dodatkowo zostanie przesłana drog� listown�.   

Wykonawcy zobowi�zani s� do niezwłocznego wysłania potwierdzenia  faksem 
o otrzymaniu informacji o wynikach przetargu. Potwierdzenie zostanie dokonane na  
przekazanym druku i musi by�  podpisane przez osoby upowa�nione do podpisywania. Podpis 
musi by� czytelny lub potwierdzony piecz�tk� imienn� . Ponadto pismo powinno by� 
opatrzone piecz�tk�  firmow�, zgodn�  z  wzorem w ofercie.  

Jednocze�nie wyniki zostan� umieszczone na tablicy ogłosze� Urz�du Gminy oraz na 
stronie internetowej. 

Zamawiaj�cy zawiera umow�  w terminie okre�lonym na zawiadomieniu  o wynikach 
przetargu.  
 
15. WYMAGANIA  DOTYCZ �CE  ZABEZPIECZENIA   NALE �YTEGO      
WYKONANIA UMOWY 
 
15.1. Zamawiaj�cy b�dzie wymagał od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia 
nale�ytego wykonania umowy przed  zawarciem  umowy – zgodnie z art. 148 Pzp wg jego 
wyboru w jednej lub kilku nast�puj�cych formach: 

a) pieni�dza, 
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b) por�cze� bankowych, 
c) gwarancji bankowych, 
d) gwarancji ubezpieczeniowych, 
e) por�czeniach 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 
Przedsi�biorczo�ci. 

 
15.2. Zamawiaj�cy nie wyra�a zgod� na zabezpieczenia: 

a) w wekslach z por�czeniem wekslowym banku, 
b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto�ciowych emitowanych przez Skarb 

Pa�stwa lub jednostk� samorz�du terytorialnego, 
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre�lonych w przepisach 

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
 
15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni�dzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek 
bankowy zamawiaj�cego Nr 06 8890 1079 0000 0129 2011 0023. Pozostałe formy 
zabezpieczenia nale�y zło�y� do depozytu w kasie Urz�du Gminy. 
 
15.4. Zabezpieczenie ustala si� w wysoko�ci   9 %  ceny całkowitej  podanej  w  ofercie. 
 
15.5. Zabezpieczenie wnosi si� w terminie do 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Umowa bez 
wniesionego zabezpieczenia jest niewa�na.  
 
16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN � 
WPROWADZONE DO TRE�CI ZAWIERANEJ  UMOWY. 
 
Wszelkie  warunki  zostały przedstawione w zał�czonym wzorze umowy.  
 
17. POUCZENIE O �RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST �POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie zgodnie z art. 180 Pzp wył�cznie od niezgodnej z przepisami 

ustawy czynno�ci zamawiaj�cego, podj�tej w post�powaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynno�ci, do której zamawiaj�cy jest zobowi�zany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wył�cznie wobec czynno�ci: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w post�powaniu, 
2) wykluczenia odwołuj�cego z post�powania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołuj�cego. 

3. Odwołanie zgodnie z art. 180 ust. 3 Pzp  powinno wskazywa� czynno�� lub zaniechanie czynno�ci 
zamawiaj�cego, której zarzuca si� niezgodno�� z przepisami ustawy, zawiera� zwi�złe 
przedstawienie zarzutów, okre�la� ��danie oraz wskazywa� okoliczno�ci faktyczne i prawne 
uzasadniaj�ce wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi si� do Prezesa Izby w terminie 5 dni, jednocze�nie przesyłaj�c kopi� odwołania 
zamawiaj�cemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 
zapozna� si� z jego tre�ci� przed upływem tego terminu. 

5. Pozostałe informacje dotycz�ce �rodków ochrony prawnej okre�la szczegółowo dział VI 
ustawy Prawo zamówie� publicznych. 

 
Wójt  Gminy  Tułowice 
      Wiesław  Plewa 


