Gmina Lipie
ul.  Częstochowska 29
42- 165 Lipie
tel. 34 318 80 32
fax 34-318-80-32


ZP-341/4/2010
OGŁOSZENIE


o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:


BUDOWA  CHODNIKA I ZATOKI POSTOJOWEJ W M. NATOLIN






Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 14 000,00 euro.




















I. Informacje wstępne
1.	Zamawiający
Zamawiającym jest: Gmina Lipie.
Adres: ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie.
Telefon: 34 318 80 32, Faks: 34 318 80 32.
Adres e-mail: urzad@lipie.pl; Witryna WWW: www.bip.lipie.pl.
Godziny urzędowania od 08:00 do 15:00.

2.	Numer postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest .........            
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

3.	Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

II. Przedmiot zamówienia

1.	Przedmiotem niniejszego zamówienia jest :  
"BUDOWA  CHODNIKA I ZATOKI POSTOJOWEJ W M. NATOLIN"
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie zadań: budowę chodnika dla pieszych : z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm typu  „Holland” w kolorze czerwonym. Kostka ułożona na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie wzmacniającej z warstwy podsypki piaskowej gr. 10 cm po zagęszczeniu. Ograniczenie nawierzchni krawężnikiem betonowym o wym. 15 x 30 cm. Krawężnik wystający 12 cm ponad krawędź jezdni drogi powiatowej. Krawężnik ustawiony na ławie betonowej z oporem o wym. 15 x 30 cm + opór 10 x 15 cm. Od strony ogrodzenia i  w terenie zielonym obramowanie obrzeżem betonowym o wym. 6 x 20 cm. Jest to konstrukcja ujednolicona do całego zadania inwestycyjnego. Spadek poprzeczny chodnika 2% w kierunku jezdni i rowu przydrożnego; budowę zjazdu na posesje z kostki betonowej typu „BEHATON” gr.8 cm w  kolorze szarym. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm. Podbudowa jednowarstwowa gr. 20 cm po zagęszczeniu z tłucznia o frakcji 31,5/63 mm. Podsypka piaskowa (warstwa odcinająca) gr. 10 cm po zagęszczeniu. Obudowa od strony jezdni krawężnikiem najazdowym o wym. 15 x 22 cm o prześwicie 4,0 cm ponad krawędź jezdni. Ława betonowa zwykła pod krawężnik najazdowy o wym. 15 x 25 cm. Obramowanie zjazdu stanowi obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 cm, całkowicie zatopione do poziomu nawierzchni zjazdu. Krawędź jezdni zjazdu i DP ze skosem 1:1 (2 x 2 m) oraz budowę zatoki postojowej w m. Natolin -z kostki betonowej typu „BEHATON” gr.8 cm w kolorze granatowym (rozdział stanowisk postojowych co 2,50 m kostką w kolorze czerwonym). 
3.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, które są załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4.	Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.
5.	Koszt obsługi geodezyjnej oraz koszt zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca.
6.	Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie ofertowej kosztów wykonania projektu tymczasowego oznakowania, wykonania i utrzymania oznakowania tymczasowego, które będzie wymuszone organizacją robót.
7.	Przedmiot zamówienia wg CPV: 45.23.32.22-1 , 45.11.10.00-8
8.	Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
9.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11.	Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

III. Terminy
1.	Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udzielane będą niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2.	Oferty należy składać do dnia 08.06.2010 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Lipiu, ul. Częstochowska 29, parter – sekretariat.
3.	Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.06.2010 r. o godzinie 10:30 
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Lipiu ul. Częstochowska 29, pok.– sala konferencyjna. 
4.	Zamówienie należy zrealizować w terminie od: dnia podpisania umowy do 10 sierpnia 2010 r. (data odbioru końcowego).
5.	Zaproponowanie terminu innego jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań, co spowoduje odrzucenie oferty.
6.	Wymagany termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
7.	Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

IV. Wadium
1.	Zasady wnoszenia wadium
1.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.	
		
V. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.	Zasady wnoszenia zabezpieczenia
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto. 

VI.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1.	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2.	posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.:
1.2.1.Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (tzn. chodnik) o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 PLN każde;
1.3.	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
1.3.1.Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej , lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie;
1.4.	sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:
1.4.1.	Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,0 PLN.
3.	W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do posiadanych wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej i finansowej muszą zostać	 spełnione łącznie przez tychże Wykonawców.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych poniżej oświadczeń i dokumentów, wg formuły spełnia - nie spełnia.

VII.		Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, przedstawienie niżej wymienionych dokumentów. Dokumenty te mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
	Wraz z ofertą należy złożyć :
2.1.	wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje);
2.2.	wykaz osób, które będą uczestniczyć	 w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
2.3.	oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2.4.	opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3.	Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument , który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
4.	Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę.


VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1.	Wymagania i zalecenia ogólne
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1.1.	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1.2.	Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
1.3.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
1.4.	Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
1.5.	Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
1.6.	Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, numerem sprawy –                          , firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie oraz oznaczona:  
 „ OFERTA NA ZADANIE: BUDOWA  CHODNIKA I ZATOKI POSTOJOWEJ W M. NATOLIN”
1.7.	Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
1.8.	Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty. Oznacza to, że jeśli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy/Wykonawców (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy załączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
1.9.	Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowanie i parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią określającą status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
1.10.	Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.
1.11.	Oferta powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
1.12.	Wymagania zawarte w pkt. 1.9.- 1.11. są tylko wymaganiami porządkowymi, ich uchybienie nie stanowi powodu do odrzucenia oferty.
1.12.	Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji powinny być złożone w formie oryginału.
1.13.	Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
1.14.	Tajemnica przedsiębiorstwa - jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U.z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

2.	Zawartość oferty

2.1.	Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), podpisany w sposób określony w punkcie 1. Wymagania i zalecenia ogólne. W odniesieniu do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w treści formularza należy wymienić nazwy (firmy) wszystkich Wykonawców, natomiast podpis pod formularzem może być złożony przez Wykonawcę-pełnomocnika.
2.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
2.3.	Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2.4.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2.5.	W przypadku Wykonawców prowadzących działalność jako osoby fizyczne lub 
w formie spółki cywilnej, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków ofert.
2.6.	Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VII. i VIII. SIWZ w podanej tam kolejności.
2.7.	Uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony w formie papierowej. Do kosztorysu należy dołączyć tabelę elementów scalonych oraz zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzęt. W kosztach pośrednich należy uwzględnić wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania i odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a nieuwzględnione w przedmiarze robót. Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji przedmiaru, ani zmienić jakiejkolwiek pozycji przedmiaru.
2.8.	Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

IX. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert
1.	Otwarcie ofert
1.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2010 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Lipiu, ul. Częstochowska 29, I piętro, pok. - sala konferencyjna.
1.2.	W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.
1.3.	Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostaną otwarte, a także zaproponowane ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji, warunki płatności zawarte w tych ofertach ogłaszane będą osobom obecnym.
1.4.	Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.
1.5.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.	Kryteria oceny ofert
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria.
2.1.	Cena ofertowa
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną ofertową brutto – za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia, wyrażoną w polskich złotych. Waga (znaczenie procentowe) kryterium – 100%.

X. Zawarcie umowy
1.	Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
 
XI. Wzór umowy
1.	Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
W jej treści, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.
2.	Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w pkt. 3. niniejszego rozdziału.
3.	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia jeżeli:
3.1.	wystąpiła siła wyższa obejmująca klęski żywiołowe, anomalia klimatyczne;
3.2.	wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania robót zamiennych lub dodatkowych o czas niezbędny do wykonania tych robót;
3.3.	zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności:
3.3.1.	warunki uniemożliwiające realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych;
3.3.2.	przedłużająca się procedura postępowania przetargowego, uniemożliwiająca zachowanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
3.3.3.	protesty osób prawnych i fizycznych;
3.3.4.	wstrzymanie przez Zamawiającego wykonania zamówienia.
4.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.


SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego : gminalipiebip

