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SPECYFIKACJA  
 ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
   Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro  

Roboty Budowlane. 
 
 

1. Zamawiający: 
 

 
Gmina Leoncin 

ul, Partyzantów 3, 05-155 Leoncin 
 

Tel.: (0-22) 785-65-82/85 
Fax.: (0-22) 785-66-00, 

 
www.leoncin.nbip.pl

 
e-mail: ugleoncin@poczta.onet.pl

 
 
 
 
zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 euro, a poniżej 
5.278.000 euro – roboty budowlane, na podstawie art. 39 zgodnie z 
wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.  
 
 
 

Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania 
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 
późniejszymi zmianami) oraz w sprawach nieuregulowanych niniejszą 
ustawą, przepisy ustawy – Kodeks Cywilny. 

 
 

2. Przedmiot zamówienia stanowi: 
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„Modernizacja drogi gminnej we wsi Gać – Stanisławów gm. 
Leoncin”. 
 
Wspólny Słownik Zamówień: 
 
CPV: 45100000-8, 45230000-9. 

 
Zakres opracowania obejmuje: 

     
     1.  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg            

     w terenie równinnym. 
2.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne      
     nawierzchni wykonane mechanicznie. 
3. Wykonanie warstwy wiążącej, grubość warstwy po zagęszczeniu  4 cm. 

Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t  
4. Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni drogi  grubość warstwy po 

zagęszczeniu3cm.Transport masy samochodami samowyładowczymi           
5-10 t  

5. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera Kosztorys Ofertowy – w 
materiałach przetargowych Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

6. W ofercie należy podać cenę brutto (z podatkiem VAT) oraz cenę 
netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 

7. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać te części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

8. Zamówienie obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia.  
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, równoważnych 

i wariantowych. 
10. Termin wykonania zamówienia: 

 
Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
30 września  2007 r.  

 
11.  Opis warunków udziału w postępowaniu o zamówienie: 

 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełniają 

następujące warunki: 
 

 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nadają obowiązek posiadania takich 
uprawnień. 

 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania 
zamówienia. 

 2



 
 Posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania 
zamówienia. 

 
 Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 
 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia. 

 
 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

 
 Udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 
miesięcy od daty końcowego odbioru robót. 

 
12. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności zamawiający żąda od wykonawcy, 
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem, następujących dokumentów: 

 
• aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 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 - potwierdzający, 
że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia, 

 
• dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą nadzorować 

wykonanie zamówienia (Kierownik Robót) posiadają wymagane 
uprawnienia (kopia uprawnień zawodowych) wraz z aktualnym 
dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej izby 
samorządu zawodowego, 

13. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i 
doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda następujących 
dokumentów: 

• wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat robót 
budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, do wykazu należy 
dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione prace zostały 
wykonane z należytą starannością (referencje). Z załączonych 
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dokumentów musi wynikać rodzaj robót, ilość, data i miejsce 
wykonania. 

14. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
zamawiający żąda następujących dokumentów : 

• oświadczenie pisemne, że Wykonawca posiada środki finansowe na 
realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego 
postępowania; 

15.  Brak któregokolwiek z dokumentów spowoduje wykluczenie 
wykonawcy. 

16. Z postępowania o udzielenie zamówienia również wykluczeni zostaną 
wykonawcy - wg treści art. 24 ust.2 prawa zamówień publicznych. 

17. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

18. Przy dokonywaniu oceny spełniania w/w warunków brane będą pod 
uwagę możliwości wykonania przedmiotowego zamówienia. 

19. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. 

 
20.  Informacje: 

 
 wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z 
wymaganiami określonymi w ustawie i SIWZ. 

 
 Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub 
wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie 
oferty. 

 
 wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i 
złożeniem oferty. 

 
 Oferta musi być napisana czytelnie i pod rygorem nieważności w 
formie pisemnej, w języku polskim długopisem lub komputerowo 
oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
firmy. 

 
 Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci 
elektronicznej. 
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 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i 
datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

 
 Wykonawca  zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej 
placu budowy, na którym realizowane będzie Zamówienie oraz do 
zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 
 

21. Wyjaśnienia: 
 

Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji. 
 

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie 
dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, przedmiotem 
zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje 
zapytania na piśmie. 

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania związane z 
przeprowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert pod 
warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni 
przed terminem składania ofert. 

Pisemna odpowiedz zostanie przesłana wszystkim uczestnikom 
postępowania bez wskazania źródła zapytania. 

 
22.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: 
 

• Wójt Gminy – Józef Mosakowski –tel. (0-22) 786-65-82/85 
• Insp.ds. gosp.komunalnej - Barbara Kicińska tel. j.w 

 
23.  Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu 

składania ofert. 
 
24.  Sposób składania ofert: 

 
a) Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w 

sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 
zabezpieczającej jej naruszalność do terminu otwarcia ofert. 

 
b) Ofertę należy złożyć w pokoju Nr 8 Urzędu Gminy w Leoncinie 

(sekretariat) nie później niż do dnia 28 sierpnia 2007 r. do 
godz. 1400. 

 
c) Oferta winna być umieszczona w  zamkniętej  kopercie zaadresowana 

następująco: 
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„Urząd Gminy Leoncin” „Oferta na wykonanie zadania: 
 

„Modernizacja drogi gminnej nr  we wsi Gać-  Stanisławów ”. 
– przetarg nieograniczony. 

              Ponadto koperta opisana obowiązkowa- nazwą i adresem oferenta. 
 

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. 
omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. 

 
d) Wymagana jest numeracja każdej ze stron oferty. 

 
e) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem osoby podpisującej ofertę. 
 

f) Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 
 

25.  Oferta składana przez podmioty występujące wspólnie 
(konsorcjum): 

 
W przypadku złożenia przez dwa lub kilka podmiotów tj. osób 

fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej - oferty wspólnej (konsorcjum), do 
oferty musi być załączona umowa konsorcjum, z której wynikać będzie w 
szczególności: 

 
 Jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia 
gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot 
zamówienia; 

 
 Zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia 
publicznego w przypadku wyboru oferty; 

 
 Określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym 
wskazanie podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania 
oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się i 
współdziałania z Zamawiającym; 

 
 Czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż 
termin realizacji zamówienia. 

 
Każdy podmiot wspólnej oferty (konsorcjum) zobowiązany jest 

dołączyć dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
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Podmiot wiodący wskazany w umowie i przedkładający ofertę 
zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich dokumentów 
wymienionych w SIWZ. 

 
26.  Otwarcie ofert: 
 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w  Urzędu Gminy w Leoncinie pok.                     
Nr 12 w dniu  28 sierpnia 2007 r. o godz. 1430. 
 

 Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie 
terminu do ich składania, dzień, w którym upływa termin składania 
ofert jest dniem ich otwarcia. 

 
 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
 Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz 
adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu 
wykonania zamówienia i warunków płatności – zawartych w 
ofertach. 

 
 Powyższe informacje przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 
 Po dokonaniu otwarcia ofert, Zamawiający sporządzi wykaz 
uczestników postępowania oraz osób biorących udział w 
postępowaniu po stronie Zamawiającego. 
 

27.  Zawartość ofert: 
 

Każda strona złożonej oferty winna być ponumerowana. 
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków, stawianym wykonawcom 

przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności, oferta 
musi zawierać następujące dokumenty lub potwierdzone za zgodność z 
oryginałem ich kserokopie lub odpisy: 

 
 Wypełniony Kosztorys Ofertowy – według załączonego druku - 
załącznik nr 1 do SIWZ; 

 
 Wypełniony formularz ofertowy – według załączonego druku – zał. 
Nr 2 do SIWZ; 
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 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 
oraz nie podlegające wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. Nr 3 do SIWZ; 

 
 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzający, 
że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia 
(w przypadku posiadania), 

 
 dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą nadzorować 
zamówienie (kierownik robót), posiadają wymagane uprawnienia 
(kopia uprawnień zawodowych) wraz z aktualnym dokumentem 
potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu 
zawodowego, 

 wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat robót 
budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, do wykazu należy 
dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione prace zostały 
wykonane z należytą starannością (referencje).  

 
 oświadczenie pisemne, że Wykonawca posiada środki finansowe na 
realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego 
postępowania; 

 
 Oświadczenie lub zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami w 
Urzędzie Skarbowym  lub decyzja o odroczeniu lub rozłożeniu na 
raty zaległości podatkowych. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. 
 

 Oświadczenie lub zaświadczenie o nie zaleganiu z opłaceniem 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ. 
 

 Podpisany projekt umowy – (każda strona projektu umowy 
winna posiadać parafkę wykonawcy). 

 
Wzór projektu umowy stanowi - zał. Nr 6 do SIWZ; 

 
28.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli: 
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 Jest sprzeczna z ustawą; 
 

 Jej treść nie odpowiada treści SIWZ; 
 

 Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

 
 Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

 
 Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 
 Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można 
poprawić na podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny; 

 
 Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu 
ceny; 

 
 Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie 
uzupełnił brakujących dokumentów lub dokumentów 
zawierających błędy; 

 
 Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
29.  Ocena ofert: 
 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami: 

 
 Cena  ofertowa= 100% 

 
(cena najmniejsza (brutto), oferta najkorzystniejsza : przez cenę oferty 
badanej x 100%) 
 
Najkorzystniejsza oferta to taka, która przedstawia najkorzystniejszy 
bilans ceny - oferta z najniższą ceną. 
 

30.  Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym wykonawcą         
Zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. 

 
31.  Wybór najkorzystniejszej oferty: 

 
a) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta 

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej 
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specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza oparta na 
podanych kryteriach wyboru. 

 
b) Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie 

krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 
oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania 
ofertą. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia 
protestu przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie 
zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po 
zakończeniu postępowania protestacyjno – odwoławczego. 

c) O wynikach postępowania zamawiający powiadamia wszystkich 
wykonawców. 

 
d) Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę, składania zabezpieczenia należytego 
umowy. 

 
32.  Warunki unieważnienia przetargu: 
 

 Jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo 
nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu; 

 
 Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która 
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 
 Zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 

 
33. Informacje dodatkowe: 
 

a) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym 
jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać 
wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
b) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
 

c) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 
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34.  Protesty i odwołania: 
 

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w 
dziale VI Prawa Zamówień Publicznych – „Środki ochrony prawnej” – 
Rozdział 2 – Protest (art. od 180 do 183 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 
 

35.  Wadium: 
 

Zamawiający nie żąda się wniesienia wadium. 
 

 
 

Leoncin dn. 06.08.2007 r. 
 

......................................... 
                                                                                                                 zatwierdzający   
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