
Nowy Dwór Gdański, dnia 16.04.2007 r.
Znak sprawy: 1/D/2007 

                                                                                                                 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Zarząd Dróg Powiatowych 

Adres pocztowy:    

Ulica: Morska 1 

Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

Kod pocztowy:  82-100

Województwo: pomorskie 

Osoba upoważniona do kontaktów: Marzena Korziuk

Telefon: (055) 2472235

e-mail: zdp.nowydworgdanski@neostrada.pl 

Fax: (055) 2472235 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

http:// www.nowydworgdanski.pl 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 

Określenie przedmiotu zamówienia:
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów i zastosowaniu emulsji asfaltowej 
o średniej grubości 4,0 cm w ilości 930,0 m2

Kryteria oceny ofert:
Cena oferty - 100% 

Termin składania ofert:  (jeżeli dotyczy)
Data:    02/05/2007 (dd/mm/rrrr) 

Miejsce składania ofert:

ZARZĄD  DRÓG  POWIATOWYCH 
UL. MORSKA 1
82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI
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Nowy Dwór Gdański, dnia 16.04.2007 r.
Znak sprawy: 1/D/2007 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości  poniżej 60 000 euro

1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:

ZARZĄD   DRÓG   POWIATOWYCH   W   NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

b) REGON: |_1_|_7_|_0_|_8_|_1_|_8_|_2_|_4_|_3_|

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

82-100 ,  NOWY DWÓR GDANSKI, POMORSKIE,  NOWODWORSKI

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

MORSKA ,  1 

e) specyfikacja została zamieszczona na stronie internetowej: http://www.nowydworgdanski.pl

f) numer kierunkowy  055      
    tel. 247 22 35 faks  247 22 35

2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
a) imię i nazwisko:  Marzena Korziuk
b) telefon: tel.  (055) 247 22 35
c) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: |_0_|_7_| : |_0_|_0_|   -  |_1_|_5_| : |_0_|_0_|

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: 
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów i zastosowaniu emulsji asfaltowej 
o średniej grubości 4,0 cm w ilości 930,0 m2

3a). Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny 
przedmiot

45.23.31.42

 rodzaj zamówienia:  roboty budowlane 
 Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych 
 Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych

4) Termin (okres) realizacji zamówienia:  30 czerwiec  2007 r. 

 5) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
      cena (koszt)                        100 %                

6) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

a) formularz można odebrać: osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lok.:  27  lub za zaliczeniem pocztowym  - cena formularza 5,00 
zł

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 , 2   ustawy prawo zamówień publicznych, 
    spełniający  warunki zawarte w art. 22: 
a )     Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
-        należy przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
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gospodarczej,
         wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
        zamówienia
-      w okresie ostatnich pięciu lat wykonał co najmniej  2 zamówienia w zakresie realizacji zamówień podobnych do przedmiotu 
       zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  robotom    
       stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie,
-     kierownik robót posiada uprawnienia w zakresie kierowania robotami drogowymi i należy do Izby Inżynierów Budownictwa
c)    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-     należy załączyć polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w 
zakresie  
      prowadzonej działalności gospodarczej. Polisa nie może mieć wartości mniejszej niż wartość złożonej oferty.

d)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

e)  spełniają wymagania SIWZ

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez oferentów oświadczeń
i dokumentów, wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości:  500,00 PLN.

10) Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania: 

 siedziba zamawiającego (nr lokalu):  27

b) w terminie do: |_2_|_0_|_0_|_7_|  . |__0_|_5__|  . |_0_|_2_|    godz. |_1_|  0_| : |  0_|_0_| 

11) Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) miejsce otwarcia :  w siedzibie zamawiającego (nr lokalu):  27

b)     data: jak data składania ofert,   godz. |_1_|_0_| : |_3_|_0_|

12) Termin  związania  ofertą - 30 dni
13) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
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Znak sprawy:  1/D/2007  z  dnia  13.04.2007 r. 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI
 SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów 
i zastosowaniu emulsji asfaltowej o średniej grubości 4,0 cm 

w ilości 930,0 m2 

CPV 45 23 31 42  

ZAMAWIAJĄCY :     ZARZĄD  DRÓG  POWIATOWYCH  

                                     W  NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy
"Prawo zamówień publicznych" (t. j. Dz. U. z  2007 r. Nr  164, poz. 1163)

  
                                                                                                               Zatwierdził:

Dnia .....................................                                                                                     ........................................................
                                                                                                                                             ( podpis  dyrektora )
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  zawiera :

Rozdział 1   Nazwa i adres zamawiającego…………………………………………………(art. 36 ust. 1 pkt 1)
Rozdział 2   Tryb udzielenia zamówienia…………………………………………….……..(art. 36 ust. 1 pkt 2)
Rozdział 3   Opis przedmiotu zamówienia………………………………………………….(art. 36 ust. 1 pkt 3)

Rozdział 4   Opis części zamówienia …………………………………………………….…(art. 36 ust. 2 pkt 1)

Rozdział 5   Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których

                    mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7…………………………………………………(art. 36 ust. 2 pkt 3)

Rozdział 6   Wymagany termin wykonania zamówienia…………………………………....(art. 36 ust. 1 pkt 7)
Rozdział 7   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu

                    dokonywania oceny spełniania tych warunków………………………….…….(art. 36 ust. 1 pkt 5)

Rozdział 8   Informacje o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć
                    wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
                    postępowaniu…………………………...………………………………………(art. 36 ust. 1 pkt 6)
Rozdział 9   Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  
                    oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów………………………………..(art. 36 ust. 1 pkt 7)
Rozdział 10 Wymagania dotyczące wadium……………………………………………….. (art. 36 ust. 1 pkt 8)
Rozdział 11 Termin związania ofertą………………………………………………………..(art. 36 ust. 1 pkt 9)
Rozdział 12 Opis sposobu przygotowania ofert……………………………………………..(art. 36 ust. 1 pkt 12)

Rozdział 13 Informacje dotyczące miejsca  , terminu składania i otwarcia ofert…………...(art. 36 ust. 1 pkt 11)

Rozdział 14 Opis sposobu obliczenia ceny oferty…………………………………………...(art. 36 ust. 1 pkt 12)
Rozdział 15 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 
                    rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą…………………………...(art. 36 ust. 2 pkt 6)
Rozdział 16 Opis kryteriów oceny ofert……………………………………………………. (art. 36 ust. 1 pkt 13)
Rozdział 17 Informacja o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
                    oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego…………..(art. 36 ust. 1 pkt 14)
Rozdział 18 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy………..(art. 36 ust. 1 pkt 15)

Rozdział 19 Ogólne warunki umowy………………………………………………………...(art. 36 ust. 1 pkt 16)

Rozdział 20 Środki odwoławcze przysługujące wykonawcy w toku postępowania 
                    o udzielenie zamówienia………………………………………………………..(art. 36 ust. 1 pkt 17)

Załączniki:        

Nr 1 Formularz oferty - zał. nr 1
Nr 2 Kosztorys ofertowy - zał. nr 2
Nr 3 Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu - zał. nr 3
Nr 4 Druk "doświadczenie zawodowe" - zał. nr 4
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I. Nazwa i adres zamawiającego

1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:

    ZARZĄD   DRÓG   POWIATOWYCH   W   NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

b) REGON: |_1_|_7_|_0_|_8_|_1_|_8_|_2_|_4_|_3_|

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

    80-100 ,   NOWY DWÓR GDAŃSKI, POMORSKIE, NOWODWORSKI

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

     MORSKA 1, POK. 27

e) Informacja o zamówieniu została zamieszczona na stronie portalu internetowego 
Urzędu 
    Zamówień Publicznych

f)specyfikacja istotnych warunków zamówienia została umieszczona na stronie 
internetowej: 
    www.nowydworgdanski.pl   
    e-mail: - zdp.nowydworgdanski@neostrada.pl

g) numer kierunkowy  055      
    tel. 247 22 35 fax. 247 22 35

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości 60.000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów 
i zastosowaniu emulsji asfaltowej o średniej grubości 4,0 cm w ilości 930,0 m2

CPV 45 23 31 42  

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
– D-05.03.17 

Przy  wykonywaniu  przedmiotu  zamówienia  należy  stosować  wyroby  budowlane  dopuszczone  do  obrotu  i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie , zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane ( t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 
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Przed przystąpieniem do prac , oferent zobowiązany jest do opracowania i uzyskania zatwierdzenia  projektu 

zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót   (zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23  września  2003 r.  w sprawie  szczegółowych warunków zarządzania  ruchem na  drogach  oraz  wykonania 

nadzoru nad tym zarządzaniem - Dz.U. 177 , poz. 1729) .

4. Opis części zamówienia 

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.

Wykonawca  udzieli  gwarancji  jakości  na  wykonane  roboty  na  okres   12  miesięcy,  licząc  od  dnia  odbioru 

końcowego.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający  nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

6. Wymagany termin  wykonania zamówienia -  30 czerwca 2007 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków

Niniejszy przetarg otwarty jest dla każdego wykonawcy ( w tym także wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia), który spełnia następujące warunki :

1) Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy  
     nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
a) podmiot jest zarejestrowany zgodnie z wymaganiami ustawowymi i zdolny do wykonania 
      przedmiotu zamówienia.

2)  Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
     do wykonania zamówienia,
a)  w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej  2  zamówienia  w zakresie realizacji  
     zamówień  podobnych do przedmiotu zamówienia. 
b) kierownik robót musi posiadać uprawnienia w zakresie kierowania robotami 
    drogowymi i należeć do Izby Inżynierów Budownictwa ( należy dołączyć kserokopie uprawnień 
    i zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa)
3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
      gospodarczej.
4)  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 Ustawy.
5)  Udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji i okresu rękojmi. 

W przypadku składania oferty wspólnej wymienione wyżej warunki zamawiający uzna za spełnione , jeżeli 
wykonawcy przedstawią dowody , że spełnia je każdy z członków konsorcjum .
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Wymogi kwalifikacyjne opisane wyżej stosuje się do wszystkich podmiotów występujących wspólnie. 
Wykonawca  poza własnymi dokumentami i oświadczeniami musi także dostarczyć dokumenty i oświadczenia 
każdego z członków konsorcjum.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku nie spełnienia tych 
wymagań oferta konsorcjum zostanie wykluczona.

Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o w/w dokumenty na zasadzie spełnia / nie spełnia.

8. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii . Dokumenty złożone w 

formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą "za zgodność z oryginałem" i poświadczone za zgodność 

z oryginałem przez osobę /y uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnego poświadczenia kopii dokumentu wyłącznie 

wtedy , gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości.

Oferent  ubiegający  się  o  zamówienie  publiczne  musi  załączyć  do  oferty  wszystkie  dokumenty 

wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji :

1. formularz oferty – zał. Nr 1 

2. kosztorys ofertowy – zał. Nr 2

3. oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 3

4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji  działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

       W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe  dokumenty muszą być 

       złożone przez każdy podmiot.

       Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do załączenia do oferty umowy  regulującej współpracę 

       tych podmiotów.

5. polisę  lub  inny  dokument  ubezpieczenia  potwierdzający,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ,

6. wypełnić druk " doświadczenie zawodowe" tj.  wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem 

robotom  stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz 

załączyć dokumenty potwierdzające , że roboty te zostały wykonane należycie. (minimum 2  realizacje za 

ostatnie 5 lat)– zał. Nr 4       

7. kserokopia uprawnień  w zakresie kierowania robotami drogowymi dla wyznaczonego do nadzoru 
kierownika budowy  wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

       W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez 
       każdy podmiot.
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9. Informacje  o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 
pisemnie. Dopuszcza się fax. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faxem, 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich 
treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z 
treścią niniejszej SIWZ , sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie
(dopuszcza się fax  - adres w pkt. 1, jeśli treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie 
potwierdzona na piśmie przez przekazującego).
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do 
zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
Treść zapytań  wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie 
internetowej.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców.
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przypadkach uzasadnionych , publikując uzupełnienia. Każda wprowadzona przez 
Zamawiającego modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom , którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia. Modyfikacja zostanie zamieszczona również na stronie 
internetowej.
Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu 
oraz sposobu oceny ich spełnienia.
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieści tę informację na stronie 
internetowej.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 
otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać 
oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:

Marzena Korziuk – sekcja techniczna  , pokój nr 28 - tel. (055) 247 22 35  w godz. 7.00 - 15.00

11. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  500,00 zł.

(słownie:  pięćset złotych 00/100)

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego
Nr 28 8306 0003 0000 3984 2000 0030 w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim

Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu przelewu potwierdzającego wniesienie wadium. 
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Wadium wnoszone w pozostałych formach należy w formie oryginału załączyć do oferty.
Wadium musi obejmować termin związania ofertą.
Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie 
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:   
1) upłynął termin związania ofertą.
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy,
3) zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich 
wnoszenia.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) który został wykluczony z postępowania,
3) którego oferta została odrzucona.
Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o 
zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do wniesienia protestu.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy.

12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych  przypadkach , co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający 

może tylko raz zwrócić się do wykonawców o  wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres nie dłuższy niż 60 dni. 

13. Opis sposobu przygotowania ofert
O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wyłącznie  wykonawcy,  których  oferta  odpowiada  zasadom 

określonym w ustawie "Prawo zamówień publicznych"  i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej i  odpowiadać na przedstawione 

kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z 

tłumaczeniem na język polski , poświadczone przez wykonawcę . Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną 

ofertę.  Złożenie  przez  jednego  Wykonawcę  więcej  niż  jednej  oferty   samodzielnie   lub  jako  partner  w 

konsorcjum , albo  oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

Ofertę stanowi wypełniony  druk "OFERTA" z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami.

Oferent obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ .
Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (lub pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia) muszą złożyć podpisy na :
a) wszystkich stronach oferty
b) załącznikach
c) w miejscach , w których naniósł zmiany
Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne , czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osoby 
podpisujące ofertę. W przeciwnym wypadku poprawki , przekreślenia lub informacje nieczytelne będą 
traktowane jako brak odpowiedzi.
W przypadku , gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik , do oferty musi być załączone pełnomocnictwo 
określające jego zakres i podpisane przez  wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
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W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
pełnomocnika.
Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca może w ofercie zastrzec oddzielnym dokumentem lub klauzulą 
" NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ 
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY O ZWALCZANIU 
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI"
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zmianami) i załączona jako odrębna część nie złączona z ofertą 
w sposób trwały.
Ofertę należy umieścić w kopercie , która będzie zaadresowana na zamawiającego , na adres:

ZARZĄD  DRÓG  POWIATOWYCH

UL. MORSKA 1
82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI, 

i oznaczona hasłem:

OFERTA NA : „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów i 
zastosowaniu emulsji asfaltowej o średniej grubości 4,0 cm w ilości 930,0 m2”

"NIE OTWIERAĆ PRZED  TERMINEM OTWARCIA OFERT" .
Koperta musi posiadać nazwę i adres wykonawcy.
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

Dokumenty  złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, 
gdy przedstawiona przez oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości w inny sposób.

W ofercie cenowej powinno być uwzględnione oznakowanie i zabezpieczenie robót.
Prace będą wykonywane pod ruchem , nie przewiduje się możliwości zamknięcia drogi dla ruchu w związku 
z prowadzeniem robót.

Wybrany w drodze niniejszego przetargu oferent przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do 
sporządzenia i uzgodnienia z organem zarządzającym ruchem projektu zmiany organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót w pasie drogowym.

14. Informacje dotyczące miejsca, terminu składania i otwarcia ofert  

Termin składania ofert upływa dnia  02.05.2007 roku ,  o godz. 10.00

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Morska 1
82-100 Nowy Dwór Gdański
Pokój nr 27

Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  02.05.2007 roku  o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Morska 1
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82-100 Nowy Dwór Gdański
Pokój nr 27

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio  przed   otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami , zamawiający ogłosi nazwy oferentów, ich adresy i ceny ofertowe oraz 

informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia publicznego ,  okresu gwarancji  i  warunków płatności 

zawartych w ofercie.

W pierwszej  kolejności  zostaną  otwarte  koperty oznaczone "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".  Dane z ofert, 

których dotyczy "WYCOFANIE" nie będą odczytane.

Na zakończenie otwarcia ofert Przewodniczący komisji Przetargowej powiadomi obecnych o przewidywanym 

terminie oraz miejscu i sposobie ogłoszenia wyników przetargu.

W przypadku , gdy oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert , na jego wniosek zamawiający prześle mu 

informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert.

15. Opis sposobu obliczania ceny oferty

- Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wraz z kosztami dodatkowymi wszelkich robót 

przygotowawczych na  formularzu  kosztorysu  ofertowego uwzględniając  koszty  zabezpieczenia  robót  w 

pasie drogowym i koszty związane z projektem organizacji ruchu 

-      cena jednostkowa  pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty bezpośrednie

       robocizny , materiałów ,  zakupu , pracy sprzętu ,koszty pośrednie , zysk oraz wszelkie 

       inne koszty i koszty związane z wykonaniem robót określone w SST ,

- cena jednostkowa , wartość kosztorysowa oraz cena oferty winny być liczone do dwóch  miejsc 

       po przecinku ,

 -     cena określona przez oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie

       podlegała zmianom.

Tak wyliczoną cenę z obowiązującą stawką VAT oferent zamieszcza w ofercie. Zastosowanie przez Wykonawcę 

stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich cyframi i  słownie.

 Zamawiający nie będzie udzielał  zaliczek na realizację zamówienia.
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Dane dotyczące katalogów zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych oraz opisów robót , nie 

zobowiązują  Wykonawcy  do  sporządzenia  kalkulacji  kosztorysowej  zgodnie  z  wymienioną  podstawą 

normatywną.

OCZYWISTE OMYŁKI

Zamawiający poprawi omyłki pisarskie  oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy 

"Prawo zamówień publicznych" , niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli 

oferty.

W przypadku  zaistnienia  przesłanek   wyszczególnionych  w art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych - Zamawiający odrzuci ofertę . 

16. Informacje dotyczące walut obcych , w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

17.  Opis kryteriów oceny ofert
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena  - 100%

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami 
- kryterium: cena                          - waga  100%

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką , po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta 
wynosi 100.

Sposób oceniania ofert :
W kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny :

                                                        Cena  oferty minimalnej brutto                          
Ilość punktów dla danej oferty = ...........................................................x 100
                                                           Cena badanej oferty brutto                                  

Przetarg wygrywa oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

18. Informacja o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców którzy złożyli  

    oferty o :

1)  wyborze najkorzystniejszej  oferty ,  podając nazwę (firmę) i  adres wykonawcy, którego ofertę  wybrano i 

uzasadnienie jej wyboru ,

2) wykonawcach , których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
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3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania  o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne .

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje wymienione w ust. 1 

pkt 1-3 również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Z wykonawcą , który złoży najkorzystniejszą ofertę , zostanie podpisana umowa , której wzór określony jest w 

rozdziale  20  niniejszej  SIWZ.  Termin  zawarcia  umowy  zostanie  określony  w  informacji  o  wynikach 

postępowania.

Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 

oferty , nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie 

zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

19.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę , złożenia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.
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20. Wzór umowy

UMOWA  Nr  .........../2007

W dniu  ............ w Nowym Dworze Gdańskim  pomiędzy Zarządem  Dróg  Powiatowych w Nowym Dworze 
Gdańskim przy ul. Morska 1, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
1. mgr inż. Zdzisława Piechotę - Dyrektora 
2. Helenę Tkaczyk - Głównego Księgowego

a   ....................................................................................................................................................................

    
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
1. ................................................. - .......................................................
2. ................................................. - .......................................................

została zawarta umowa następującej treści:
§ 1

1.Zgodnie  z  wynikiem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przeprowadzonego  w   trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości  nie   przekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości 60 000 
EURO, Zamawiający zleca,  a  Wykonawca przyjmuje  do wykonania roboty polegające na:

   Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów i zastosowaniu emulsji 
asfaltowej

   o średniej grubości 4,0 cm w ilości 930,0 m2

   na zasadach  określonych w  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia stanowiącej  integralną część 
   umowy.

2. Przy rozliczaniu remontów cząstkowych o grubości innej niż 4cm będą stosowane następujące współczynniki 
    przeliczeniowe ofertowej ceny jednostkowej : 
     2,5 cm -  0,748 
     3,0 cm -  0,832 
     3,5 cm -  0,916
     4,5 cm -  1,084 
     5,0 cm -  1,168 
     5,5 cm -  1,252
     6,0 cm -  1,336 
     6,5 cm -  1,420
     7,0 cm -  1,504
     7,5 cm -  1,588 
     8,0 cm -  1,672 

3.  W  przypadku  wykonywania  remontów  cząstkowych  grubości  innej  niż  4,0  cm  powierzchnia 
do wyremontowania ujęta w kosztorysie ofertowym zostanie skorygowana do wysokości ceny umownej.

4.Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami oraz zasadami 
   współczesnej wiedzy technicznej.

5.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną w wysokości: 
   Wynagrodzenie to ustala się na kwotę  ……………. złotych brutto .
   Słownie : ………………………………………………………………………………………….

6. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony  protokół odbioru robót.
    
7. Zamawiający dokona zapłaty ceny umownej w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem 
    odbioru robót.
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8. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego Nr  ..........................................................
    na konto Wykonawcy w ………………………………………………………………………..

§ 2
1.  Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy front robót w ciągu 3 dni od daty
     podpisania umowy .
 2 .Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia 
     z  organem zarządzającym ruchem na drogach powiatowych , projektu zmiany 
     organizacji ruchu  na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót.
3. Obowiązki Wykonawcy:

a)   realizacja przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami , warunkami określonymi

      w  SIWZ,  wskazaniami nadzoru ze strony inwestora , obowiązującymi warunkami 

      technicznymi , normami branżowymi,

b)   protokolarne przejęcie terenu budowy,

c)   zabezpieczenie i oznakowanie robót,

d)   powiadomienie Inwestora o planowanych odbiorach,

e )  przekazanie Zamawiającemu atestów, gwarancji jakości oraz karty gwarancyjnej na wykonane 

      roboty,

f).  przekazanie Zamawiającemu certyfikatów zgodności, aprobat technicznych .

g) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

§ 3
1 .Termin wykonania określonego w § 1 zakresu robót  : 30 czerwiec 2007 roku,  na zasadach określonych 
    w dokumentach przetargowych i ofercie.
2. Zakończenie wykonania robót  Wykonawca zgłasza  pisemnie Zamawiającemu.

§ 4
1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny
    i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ

3. Wykonawca przekaże zamawiającemu atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne 
     gwarancję jakości  i kartę gwarancyjną na wykonane roboty.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo na terenie objętym pracami 
     z chwilą przejęcia placu budowy.

 5. Na roboty  będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji, który wynosi
     12 miesięcy od daty odbioru końcowego. 

§ 5
1. Zamawiający zobowiązuje się  przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w   
    ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

 2. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy i  sporządza protokół odbioru robót,
     który określa sposób i termin usunięcia wad   jakościowych . Protokół podpisują strony 
     umowy.

 3. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego 
     terminu zakończenia robót .

 4. Za  wszelkie ewentualnie wyrządzone szkody związane z prowadzeniem robót wyłączną
     odpowiedzialność ponosi Wykonawca  .

 5. Osobą wyznaczoną do nadzorowania robót ze strony Zamawiającego jest ....................................
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 6. Osobą odpowiedzialną za właściwe wykonanie robót jest przedstawiciel Wykonawcy
      …………………………………………………………………..

§ 6
Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonane roboty  w  ciągu  14 dni od daty otrzymania 
faktury wraz z dokumentacją rozliczeniową.

§ 7
  1. Strony ustalają  zabezpieczenie  w formie kar umownych.
  2. Kary umowne będą naliczane  w ten sposób , że :

a).  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości :
b) za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót  objętych umową w  wysokości 0,2 % wartości robót 
      w danym roku , a jeżeli zwłoka przekroczy 10 dni  wysokość kary pieniężnej wyniesie 2,0% 
      za każdy dzień.
-    10% w razie niewykonania przedmiotu umowy lub odstąpienia od umowy z  przyczyn zależnych
      od  Wykonawcy,
c) 0,2% za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad , liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia 

faktycznego odbioru .
b).  Zamawiający zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości
d) 0,1% ceny za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych 
      od Zamawiającego,

§ 9
      1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
       podstawie której dokonano wyboru oferenta , chyba że konieczność wprowadzenia takich  
       zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
       umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana 
       z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna.

2.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10
W sprawach  nie  uregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy,  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

 § 11
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, będzie rozstrzygać właściwy sąd dla siedziby 
Zamawiającego 

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Z A M A W I A J Ą C Y :                                                                          W Y K O N A W C A :

21.  Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie  

 zamówienia
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Wykonawcom ,  a także innym osobom, których interes prawny  w uzyskaniu zamówienia doznał  lub może 

doznać  uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych, 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy , „Środki ochrony prawnej”.

Zasady  wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu określają art. 179-198.
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Załącznik nr 1

                 (pieczęć oferenta)

OFERTA

  
Do
                                                                                       Zarządu Dróg Powiatowych 
                                                                                      w Nowym Dworze Gdańskim

 Odpowiadając na ogłoszenie o  przetargu nieograniczonym , którego przedmiotem jest :   

Remont  cząstkowy  nawierzchni  bitumicznych  przy  użyciu  grysów  i  zastosowaniu  emulsji 
asfaltowej                  o średniej grubości 4,0 cm w ilości 930,0 m2

 1.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia , zgodnie z wszelkimi wymaganiami Specyfikacji Istotnych  
     Warunków Zamówienia za cenę brutto :

………………………………………………………………………………….. złotych

       słownie : ………………………………………………………………………………..

       w tym podatek od towarów i usług (VAT 22%)…………………………………….. złotych

      słownie : …………………………………………………………………………………

1. Oświadczamy , że w  cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 
       i realizacji przyszłego świadczenia umownego i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

2. Ponadto oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach :

a) termin wykonania zamówienia : .......................................
b) akceptujemy warunki płatności zawarte w warunkach umowy
c) okres gwarancji : ...............................................................
d)    przedmiot zamówienia wykonamy sami.
4.    Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag ,
        a w przypadku wyboru  naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem umowy
       w  terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu  
        związania ofertą.

b) Informujemy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 
      dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie.
6.    Załączniki :
      a) .....................................................................................................................................

      b) .....................................................................................................................................

      c) .....................................................................................................................................

      d) .....................................................................................................................................

      e) .....................................................................................................................................

      f) ......................................................................................................................................

     g) ......................................................................................................................................
7. Wadium w wysokości ............................... zł zostało wniesione w dniu .........................
     w formie ............................................................................................................................ 
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 Podpisano dnia .................2007 r.
                                                                     Upełnomocniony przedstawiciel

                                                                           ..........................................................
                                                                          (podpis i pieczęć)

                                                                                                                                                       Załącznik nr 2 

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy 
użyciu grysów i zastosowaniu emulsji asfaltowej o 

średniej grubości 4,0 cm w ilości 930,0 m2

L.p. SST
Wyszczególnienie elementów

rozliczeniowych
Nazwa
jedn. Ilość

Cena
jednost.
(zł.gr.)

Wartość
(zł.gr.)

1      2                                           4        5      6          7            8
1. 

05.03.17
Remont cząstkowy nawierzchni 
bitumicznych przy użyciu grysów 
i zastosowaniu emulsji asfaltowej 
o średniej grubości 4,0 cm

m2 930,0

                                               Ogółem 
                                        (cena ofertowa bez podatku VAT)
                                        Podatek  VAT   22 %
                                               Ogółem 
                                        (cena ofertowa z podatkiem VAT)

Słownie : ...............................................................................................................................................................................
                ...............................................................................................................................................................................

         Upełnomocniony przedstawiciel  
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...........................................................
                                 (podpis i pieczęć)

.........................................dnia.........................

Załącznik nr 3

  Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów i zastosowaniu emulsji 
asfaltowej                   o średniej grubości 4,0 cm w ilości 930,0 m2

 

ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony 
na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie 
firmy oświadczam, że: 
1). wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze przetargu nieograniczonego , przeprowadzonego przez 
     Zamawiającego w terminach i pod warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2)  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ;
3) posiadamy  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponujemy  potencjałem  technicznym  i  osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4) znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
5) posiadamy niezbędną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia w określonym 

czasie.
6) oświadczamy , że nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z 

art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

       Wyciąg z art. 24 ustawy 
Art. 24 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę  
nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie  
naprawiona  do  dnia  wszczęcia  postępowania  ,  chyba  że  niewykonanie  lub  nienależyte  
wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację  lub  których  upadłość  ogłoszono  ,z  
wyjątkiem  wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony  
prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  
poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie  
społeczne  lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem przypadków,  kiedy  uzyskali  oni  przewidziane  prawem  
zwolnienie,  odroczenie  ,  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  
wykonania decyzji właściwego organu;
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4) osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących  
pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa , przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  
lub inne popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie  
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących  
pracę zarobkową , przestępstwo  przekupstwa , przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych  ,  a  także  za 
przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  
mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie , których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  ,  przestępstwo  przeciwko  
prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową  ,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  
przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  
korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  
zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub 
przestępstwa skarbowego; 

7) spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo  -  akcyjne  ,  których  komplementariusza  
prawomocnie  skazano za  przestępstwo popełnione  w  związku  z  postępowaniem o  udzielenie  
zamówienia  ,przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową  ,  
przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowych,   a  także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu  
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

8)  osoby prawne ,których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie  skazano za  
przestępstwo popełnione  w związku z  postępowaniem o udzielenie  zamówienia ,przestępstwo  
przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową  ,przestępstwo  przekupstwa 
,przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  
osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w  
zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub 
przestępstwa skarbowego; 

g) podmioty zbiorowe , wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia  na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

h) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt  
1-3. 

2.   Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców , którzy:

     1) wykonywali bezpośrednio  czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania ,
        lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 

czynności ,chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji ;
         przepisu nie stosuje się do wykonawców , którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1  

pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i2 ; 
     2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
     3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają  błędy, z zastrzeżeniem 
art. 26 ust. 3;

    4) nie wnieśli wadium , w tym również na przedłużony okres związania ofertą , lub nie zgodzili się na 
przedłużenie okresu związania ofertą. 
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                                                                                                                          Upełnomocniony przedstawiciel 
podpisano dnia .................2007 r.
                                                                              
                                       

                                                                                                          ...............................................................
                                                                                                                      (podpis i pieczęć)

 

Załącznik nr 4                
         (pieczęć oferenta)

 DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

wykaz  wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót odpowiadających rodzajem  robotom stanowiącym 
przedmiot zamówienia - minimum 2 realizacje 

Podmiot zlecający
zamówienie Przedmiot 

zamówienia
Miejsce 

wykonania
Zakres 

rzeczowy
Data 

wykonania 
zamówienia

Do każdego wykazanego zadania załączyć referencje

                                                                                                        Upełnomocniony przedstawiciel 
podpisano dnia .................2007 r.
                                                                                                
                  
                                                                                                          ..........................................................

.....
                                                                                                    (podpis i pieczęć)
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