Burmistrz Miasta Łaziska Górne
pl. Ratuszowy 1
43-170 Łaziska Górne

Znak sprawy: ZP/341/17/2009

Łaziska Górne, 2009-05-12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
na opracowanie projektu technicznego wraz z pozwoleniem
na budow drogi ul. Polnej w Łaziskach Górnych

Post powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówie Publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z pó n. zm.)

Zatwierdzono:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opracowanie projektu technicznego wraz z pozwoleniem na budow drogi ul. Polnej w Łaziskach Górnych

1.

ZAMAWIAJ CY:
Burmistrz Miasta Łaziska Górne
pl. Ratuszowy 1
43-170 Łaziska Górne

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Post powanie prowadzone b dzie w trybie: przetarg nieograniczony

3.
3.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu technicznego wraz z pozwoleniem na
budow drogi ul. Polnej w Łaziskach Górnych.
Wspólny Słownik Zamówie : 71320000-7
Opis przedmiotu zamówienia stanowi zał czniki do niniejszej specyfikacji "Wzór
umowy” oraz „Mapka sytuacyjna”.
Zamawiaj cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.2

Zamawiaj cy nie dopuszcza składania ofert cz ciowych.

4.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJ CYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7): NIE PRZEWIDUJE SI .

5.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie musi zosta zrealizowane w terminie: do 13.11.2009 roku.

6.
6.1

WARUNKI UDZIAŁU W POST POWANIU:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spełniaj warunki i
wymagania okre lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22
ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z pó n. zm.),
tj:

6.1.1. posiadaj uprawnienia do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci, je eli
ustawy nakładaj obowi zek posiadania takich uprawnie ;
6.1.2. posiadaj niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponuj potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowi zanie
innych podmiotów do udost pnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia;
6.1.3. znajduj si
zamówienia;

w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie

6.1.4. nie podlegaj wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24
ustawy Prawo zamówie publicznych;
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6.2

Ocena spełnienia ww. warunków udziału w post powaniu zostanie dokonana zgodnie z
formuła „spełnia / nie spełnia”, na podstawie zło onych o wiadcze i dokumentów, o
których mowa w pkt 7 niniejszej specyfikacji.

6.3

Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wy ej warunków i wymogów skutkowa
b dzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w post powaniu.

7.
7.1

WYKAZ DOKUMENTÓW I O WIADCZE POTWIERDZAJ CYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post powaniu wykonawca wraz z
ofert winien zło y nast puj ce dokumenty i o wiadczenia:
Lp.

1

2

Nazwa dokumentu i wymagania dotycz ce okre lonego dokumentu:

Aktualny odpis z wła ciwego rejestru lub aktualne za wiadczenie o wpisie do
ewidencji działalno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalno ci gospodarczej, wystawione nie
wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem terminu składania ofert.
W/w dokumenty nale y zło y w formie oryginału lub kserokopii po wiadczonej
za zgodno z oryginałem przez wykonawc .
W przypadku zło enia oferty przez wykonawców wyst puj cych wspólnie,
powy sze dokumenty musz by zło one osobno przez ka dego z wykonawców.
Je eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentu składa odpowiednie
dokumenty, o których mowa w § 2 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da
zamawiaj cy od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mog by
składane.
O wiadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w post powaniu.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post powaniu do oferty
nale y zał czy "O wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w post powaniu"
sporz dzone zgodnie z zał cznikiem nr 4 do specyfikacji.
W przypadku zło enia oferty przez wykonawców ubiegaj cych si wspólnie
o udzielenie zamówienia, do oferty nale y zał czy jeden dokument
o wiadczenia, podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegaj cych
si o udzielenie zamówienia lub podpisany przez osob posiadaj c umocowanie
do składania o wiadcze woli w imieniu wykonawców wspólnie ubiegaj cych si
o udzielenie zamówienia.

3

O wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z post powania.
W celu potwierdzenia, e wykonawca nie podlega wykluczeniu, do oferty nale y
zał czy "O wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z post powania"
sporz dzone zgodnie z zał cznikiem nr 5 do specyfikacji.
W przypadku zło enia oferty przez wykonawców ubiegaj cych si wspólnie
o udzielenie zamówienia, powy szy dokument o wiadczenia, ka dy z
wykonawców winien podpisa osobno oraz zał czy do oferty.
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8.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJ CEGO Z WYKONAWCAMI:

8.1

Wyja nienia dotycz ce Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane b d z
zachowaniem zasad okre lonych w ustawie Prawo Zamówie Publicznych (art. 38).

8.2

W niniejszym post powaniu wszelkie o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj faksem. Zawsze dopuszczalna jest
forma pisemna. W przypadku o wiadcze , wniosków, zawiadomie lub informacji
przekazywanych faksem, ka da ze stron na danie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.

8.3

Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
a:W zakresie proceduralnym osobami upowa nionymi do kontaktu z Wykonawcami s :
1 mgr Eugeniusz Pinocy - Naczelnik Wydziału Zamówie Publicznych tel.
(032) 324 80 44
b: W zakresie merytorycznym osobami upowa nionymi do kontaktu z Wykonawcami s :
1 mgr Wacław Pu niak - Naczelnik Wydziału Infastruktury Miejskiej,
Inwestycji i Remontów tel. (32) 324 80 48

9.

WADIUM:
W post powaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

10. TERMIN ZWI ZANIA OFERT :
10.1 Wykonawca pozostaje zwi zany ofert przez okres 30 dni.
10.2 Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert.
10.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przedłu y termin
zwi zania ofert , z tym e Zamawiaj cy mo e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu zwi zania ofert , zwróci si do Wykonawców o wyra enie zgody na
przedłu enie tego terminu o oznaczony okres, nie dłu szy jednak ni 60 dni.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:
11.1 Wykonawca mo e zło y tylko jedn ofert .
11.2 Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiaj pełnomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Je eli oferta Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o
udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiaj cy mo e da przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy reguluj cej współprac tych
Wykonawców.
11.3 Oferta wraz ze stanowi cymi jej integraln cz
zał cznikami musi by sporz dzona
przez Wykonawc ci le według postanowie niniejszej Specyfikacji.
11.4 Oferta musi by sporz dzona według wzoru formularza oferty stanowi cego zał cznik do
niniejszej Specyfikacji.
11.5 Oferta musi by napisana w j zyku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
r cznie długopisem b d niezmywalnym atramentem.
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11.6 Formularz oferty oraz zał czniki i inne dokumenty, jakie nale y doł czy do oferty musz
by podpisane przez osob (osoby) uprawnion do składania o wiadcze woli w imieniu
wykonawcy, podpis (podpisy) winien by opatrzony piecz ci imienn osoby (osób)
uprawnionej do składania o wiadcze woli w imieniu wykonawcy. W przypadku braku
piecz ci imiennej nale y zło y czytelny podpis okre laj cy imi i nazwisko ww. osoby
(osób).
11.7 Wszelkie poprawki lub zmiany w tek cie oferty musz by parafowane przez osob
(osoby) podpisuj ce ofert i opatrzone datami ich dokonania.
11.8 Wykonawca jest obowi zany wskaza w ofercie cz ci zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzy podwykonawcom.
11.9 Ponadto do oferty nale y doł czy nast puj ce dokumenty:
Lp.

1

Nazwa dokumentu i wymagania dotycz ce okre lonego dokumentu:

Formularz oferty.
Odpowiednio przygotowany formularz oferty zgodnie z zał cznikiem nr 3
do niniejszej specyfikacji.

2

Pełnomocnictwo do składania o wiadcze woli w imieniu wykonawcy.
Do oferty nale y zał czy dokument pełnomocnictwa do składania o wiadcze
woli w imieniu wykonawcy, który jest wymagany w sytuacji, gdy z dokumentu
rejestrowego nie wynika uprawnienie osoby do składania o wiadcze woli
w imieniu wykonawcy. W/w dokument mo e by dor czony w formie oryginału
lub kserokopii po wiadczonej za zgodno z oryginałem przez notariusza.

11.10 Nie zło enie dokumentu wymienionego w pkt 1-1 w/w tabeli, w tym w odpowiedniej
formie, skutkowa b dzie odrzuceniem oferty wykonawcy.
11.11 Je eli w okre lonym terminie Wykonawca nie zło y o wiadcze lub dokumentów,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówie Publicznych, lub
pełnomocnictw albo je eli zło y o wiadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Prawo Zamówie Publicznych, zawieraj ce bł dy lub wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiaj cy wezwie go do ich zło enia w wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich
zło enia oferta Wykonawcy b dzie podlega odrzuceniu albo konieczne b dzie
uniewa nienie post powania. Zło one na wezwanie Zamawiaj cego o wiadczenia
i dokumenty powinny spełnia warunki okre lone w art. 26 ust. 3 art. ustawy Prawo
Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pó n. zm.). Zamawiaj cy
mo e tak e w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwa do zło enia wyja nie
dotycz cych o wiadcze lub dokumentów.
11.12 Zamawiaj cy mo e za da przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych
kopii dokumentów.
11.13 Wykonawca zamieszcza ofert w kopercie oznaczonej nazw i adresem Zamawiaj cego
oraz opisanej w nast puj cy sposób:
„Oferta na: opracowanie projektu technicznego wraz z pozwoleniem na budow drogi ul. Polnej
w Łaziskach Górnych.
Znak sprawy ZP/341/17/2009. NIE OTWIERA przed 2009-05-21 godz. 10:15”
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11.14 Na odwrocie koperty nale y poda nazw i adres Wykonawcy, by umo liwi zwrot nie
otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiaj cemu po terminie.
11.15 Wykonawca mo e wprowadzi zmiany lub wycofa zło on przez siebie ofert wył cznie
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, e przed upływem tego terminu
Zamawiaj cy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty. Powiadomienie to musi by opisane w sposób wskazany w pkt 11.13 oraz
dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
11.16 Zamawiaj cy odrzuci ofert , je eli wyst pi okoliczno ci wskazane w art. 89 ust. 1
ustawy Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z pó n. zm.).
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
12.1 Oferty nale y składa w siedzibie Zamawiaj cego w Łaziskach Górnych , Pl.
Ratuszowy 1, w Punkcie Obsługi Interesanta do dnia 2009-05-21 do godz. 10:00.
12.2 Oferty otrzymane przez Zamawiaj cego po terminie składania ofert zostan zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
protestu.
12.3 Zamawiaj cy otworzy oferty w obecno ci Wykonawców, którzy zechc przyby w dniu
2009-05-21 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiaj cego w Łaziskach Górnych, ul.
Energetyków 5, pokój nr 10.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
13.1

Cena winna zawiera wszystkie koszty zwi zane z realizacj niniejszego zamówienia.

13.2

Zamawiaj cy w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra c nisk cen w stosunku do
przedmiotu zamówienia, mo e zwróci si do wykonawcy o udzielenie w okre lonym
terminie wyja nie dotycz cych elementów oferty maj cych wpływ na wysoko ceny.

13.3

W przypadku w tpliwo ci co do stawki podatku VAT okre lonej przez zamawiaj cego,
wykonawca powinien zwróci si do zamawiaj cego o wyja nienie co najmniej na 6 dni
przed upływem terminu składania ofert. Zastosowanie przez wykonawc stawki podatku
VAT od towarów i usług niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług
oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.

13.4

Rozliczenia pomi dzy Zamawiaj cym a przyszłym Wykonawc
w złotych polskich.

odbywa

si

b d

14. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
14.1 Zamawiaj cy b dzie oceniał oferty według nast puj cych kryteriów:
Nr:

Nazwa kryterium:

Waga:

1 Cena (koszt)

100 %

14.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria b d liczone według nast puj cych
wzorów:
Nr kryterium:

1
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Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najni sza cena spo ród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
14.3 Oferty b d przeliczone według wzoru podanego w pkt 14.2. Zamawiaj cy wybierze
ofert , która otrzyma najwi ksz ilo
punktów. Oferta z najni sz cen brutto
otrzyma maksymaln liczb punktów – 100.
14.4 Punkty uzyskane za powy sze kryterium stanowi b dzie ko cow ocen danej oferty.
14.5 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e
Wykonawc wyja nie tre ci zło onych przez niego ofert.

da udzielenia przez

15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
15.1 Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okre lonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wy ej kryteria oceny ofert.
15.2 Zamawiaj cy uniewa ni post powanie w sytuacji, gdy wyst pi przesłanki wskazane w
art. 93 ustawy Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z pó n.
zm.).
15.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
wykonawców, którzy zło yli oferty, o:

oferty

zamawiaj cy

zawiadomi

a:wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw (firm ) i adres wykonawcy, którego
ofert wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a tak e nazwy i adresy wykonawców ,
którzy zło yli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem zło onych ofert,
b: wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne i
prawne,
c:wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia,
podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne - je eli post powanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cen .
15.4 Ogłoszenie zawieraj ce informacje wskazane w pkt 15.3 Zamawiaj cy umie ci na stronie
internetowej www.laziska-gorne.bip.info.pl oraz w miejscu publicznie dost pnym w
swojej siedzibie.
15.5 Z wykonawc , który zło ył najkorzystniejsz ofert zostanie podpisana umowa, której
wzór stanowi zał cznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie
okre lony w informacji o wynikach post powania. Termin ten mo e ulec zmianie
w przypadku zło enia przez którego z wykonawców protestu. O nowym terminie
zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zako czeniu post powania
protestacyjno – odwoławczego.
15.6 Je eli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale ytego
wykonania umowy, zamawiaj cy mo e wybra ofert najkorzystniejsz spo ród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba e zachodz
przesłanki do uniewa nienia post powania.
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16. ZABEZPIECZENIE NALE YTEGO WYKONANIA UMOWY:
16.1 W danym post powaniu wniesienie zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy nie jest
wymagane.
17. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
17.1 Istotne postanowienia umowy okre la wzór umowy stanowi cy zał cznik do niniejszej
Specyfikacji.
18. POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
18.1 Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mo e dozna
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ustawy Prawo
Zamówie Publicznych, przysługuj rodki ochrony prawne okre lone we wspomnianej
ustawie.
18.2 Wobec postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynno ci podj tych
przez zamawiaj cego w post powaniu oraz w przypadku zaniechania przez
Zamawiaj cego czynno ci, do której jest obowi zany na podstawie ustawy, mo na wnie
protest do Zamawiaj cego.
a:

Protest wnosi si w terminach okre lonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówie
Publicznych.

b: Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
c: Zamawiaj cy rozstrzyga jednocze nie – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z
terminów na wniesienie protestu – wszystkie protesty dotycz ce:
• tre ci ogłoszenia,
• postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
• wykluczenia wykonawcy z post powania o udzielenie zamówienia, odrzucenia
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w post powaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cen ,
d: Protest inny, ni wymieniony w lit. c zamawiaj cy rozstrzyga w terminie 10 dni od
dnia jego wniesienia.
19. AUKCJA ELEKTRONICZNA:
W post powaniu nie przewidziano wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
20. INNE:
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
maj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówie
Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z pó n. zm.).
Zał cznikami do niniejszego dokumentu s :
Nr

Nazwa zał cznika:

1

Wzór umowy.
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opracowanie projektu technicznego wraz z pozwoleniem na budow drogi ul. Polnej w Łaziskach Górnych

2

Mapka sytuacyjna.

3

Formularz oferty.

4

O wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w post powaniu.

5

O wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z post powania.
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