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w imieniu którego jako Inwestor Zast pczy wyst puje

Gmina Teresin
ul. Zielona 20
96 - 515 Teresin
woj. mazowieckie
www.bip.teresin.pl

reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o warto ci mniejszej ni kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówie publicznych

BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, BUDKI PARKINGOWEJ ORAZ
WIATY NA ROWERY
W SYSTEMIE „PARKUJ I JED ” W MIEJSCOWO CI TERESIN
Podstawa prawna
Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) zwanej w dalszej cz ci
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie „p.z.p." oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
Do czynno ci podejmowanych przez Zamawiaj cego i Wykonawców w post powaniu o udzielenie zamówienia stosuje si
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pó n. zm.), je eli przepisy ustawy
Prawo zamówie publicznych nie stanowi inaczej.
Spis tre ci (zawarto specyfikacji istotnych warunków zamówienia)
§1

Nazwa oraz adres zamawiaj cego

§2

Tryb udzielenia zamówienia

§3

Opis przedmiotu zamówienia

§4

Termin wykonania zamówienia

§5

Warunki udziału w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

§6

Wykaz o wiadcze lub dokumentów, jakie maj
spełnienia warunków udziału w post powaniu

§7

Informacja o sposobie porozumiewania si zamawiaj cego z wykonawcami oraz przekazywania
o wiadcze lub dokumentów, oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si z
wykonawcami

§8

Wymagania dotycz ce wadium

§9

Informacja dotycz ca zaliczek na poczet wykonania zamówienia

1 z 11

dostarczy

wykonawcy w celu potwierdzenia

ZP. 271.5.1.2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_______________________

§ 10

Termin zwi zania ofert

§ 11

Opis sposobu przygotowywania ofert

§ 12

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

§ 13

Opis sposobu obliczenia ceny

§ 14

Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

§ 15

Informacja o formalno ciach, jakie powinny zosta dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego

§ 16

Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy

§ 17

Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre ci zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, je eli zamawiaj cy wymaga od
wykonawcy, aby zawarł z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

§ 18

Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przysługuj cych wykonawcy w toku post powania o
udzielenie zamówienia

§ 19

Opis cz

§ 20

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniaj cych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 p.z.p.

§ 21

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz odpowiada
oferty wariantowe

§ 22

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiaj cego, je eli zamawiaj cy dopuszcza
porozumiewanie si drog elektroniczn

§ 23

Informacje dotycz ce walut obcych, w jakich mog by prowadzone rozliczenia mi dzy zamawiaj cym
a wykonawc

§ 24

Informacja czy zamawiaj cy przewiduje aukcje elektroniczn

§ 25

Informacja o wysoko ci zwrotu kosztów udziału w post powaniu, je eli zamawiaj cy przewiduje ich
zwrot

§ 26

danie wskazania przez wykonawc w ofercie cz
wykonawcom

§ 27

Okre lenie cz

kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem

ci zamówienia, je eli zamawiaj cy dopuszcza składanie ofert cz

ciowych

ci zamówienia, której wykonanie powierzy pod-

ci zamówienia, która nie mo e by powierzona podwykonawcom
Zał czniki

1

Formularz oferty

2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3

Istotne postanowienia umowy

4A

Formularz o wiadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 p.z.p.

4B

Formularz o wiadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 p.z.p.
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§ 1. Nazwa oraz adres zamawiaj cego
Województwo Mazowieckie
ul. Jagiello ska 26
03-719 Warszawa
http://www.mazovia.pl

w imieniu którego jako Inwestor Zast pczy wyst puje
Gmina Teresin
ul. Zielona 20
96 - 515 Teresin
woj. mazowieckie
tel. (46) 861-38-15 (do 17)
fax. (46) 861-38-15 wew. 32
Regon: 750148532
NIP: 837-16-95-437
strona internetowa: bip.teresin.pl
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia
Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o
warto ci mniejszej ni kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.
§ 3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu dla samochodów osobowych, budki parkingowej oraz wiaty
na rowery w systemie „Parkuj i jed ” w miejscowo ci Teresin.
Zakres realizacji obejmuje:
a)
budow parkingu na 55 miejsc postojowych w Teresinie w ramach systemu „Parkuj i jed ” w
miejscowo ci Teresin (stacja kolejowa Teresin – Niepokalanów),
b)
budow budki parkingowej od strony wjazdu głównego wraz z instalacj elektryczn i wodnokanalizacyjn ,
c)
budow wiaty na rowery,
d)
budow ogrodzenia panelowego które b dzie wyposa one w dwie bramy (wjazdow - przesuwn oraz
rozwieraln dwuskrzydłow przy wyje dzie awaryjnym),
e)
monta tablic i znaków informacyjnych,
f)
budow kanału deszczowego (kanalizacja deszczowa),
g)
budow przył cza wodoci gowego wł czonego do istniej cej sieci wodoci gowej,
h)
wykonanie sieci o wietleniowej oraz zainstalowanie monitoringu,
i)
zamontowanie instalacji kontroli dost pu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał cznik nr 2 do specyfikacji. W jego skład wchodz :
• projekt budowlano – wykonawczy (5 tomów),
• projekt budowlano – wykonawczy przebudowy zjazdu publicznego z ulicy Torowej w m. Teresin –
Niepokalanów na działk nr 195/2,
• projekt docelowej organizacji,
• przedmiary robót (przedmiar robót zagospodarowania terenu, budki parkingowej, wiaty na rowery,
ogrodzenia, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wod- kan, przył cza wody i zieleni;
przedmiar robót: sieci elektryczne parkingu; przedmiar robót budowy placu postojowego oraz
przebudowa zjazdu)
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych zagospodarowania terenu, budki parkingowej, wiaty na rowery, ogrodzenia;
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przył czy wody, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne i
teletechniczne; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych cz
drogowa)
• koncepcja wykonania robót polegaj cych na wybudowaniu parkingu w systemie „Parkuj i jed ” na
terenie województwa mazowieckiego w miejscowo ci Teresin zgodnie ze sztuk budowlan i
technologi wykonania.
3. Symbol CPV:
45.22.33.00-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów,
45.21.33.12-3 Roboty budowlane w zakresie budynków parkingowych,
45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodze ,
45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do odprowadzania
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cieków,
45.23.24.60-4 Roboty sanitarne,
45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
45.23.21.00-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodoci gów,
45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45.31.61.10-9 Instalowanie drogowego sprz tu o wietleniowego,
45.31.62.10-0 Instalowanie sprz tu monitorowania ruchu drogowego.
§ 4. Termin wykonania zamówienia
1. Zamawiaj cy przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminach okre lonych w §
15 ust. 2 specyfikacji.
2. Termin wykonania zamówienia: 4 miesi ce od dnia podpisania umowy
§ 5. Warunki udziału w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1.O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spełniaj warunki dotycz ce:
1)posiadania wiedzy i do wiadczenia:
Zamawiaj cy uzna warunek za spełniony je eli Wykonawca w okresie ostatnich pi ciu lat, a je eli okres
prowadzenia działalno ci jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
•

jedno zamówienie
obejmuj ce wykonanie robót budowlanych polegaj cych na budowie b d
przebudowie dróg, parkingów, ulic lub chodników, swoim zakresem obejmuj ce w szczególno ci
2
uło enie kostki brukowej o ł cznej powierzchni nie mniejszej ni 1200 m . o warto ci nie mniejszej ni
500.000,00 złotych brutto (słownie: pi set tysi cy złotych brutto).

2)dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiaj cy uzna warunek za spełniony je eli Wykonawca wyka e si dysponowaniem osobami:
1) Kierownik budowy, minimalne wymagania:
• uprawnienia w specjalno ci drogowej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
kierowania robotami w zakresie odpowiadaj cym przedmiotowi zamówienia wymagane przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pó n. zm.)
• aktualne za wiadczenie o wpisie na list wła ciwej izby samorz du zawodowego.
3) posiadanie zdolno ci ekonomicznej i finansowej:
Zamawiaj cy uzna warunek za spełniony je eli Wykonawca wyka e, e:
•

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalno ci zwi zanej z
przedmiotem zamówienia za jedno i wszystkie zdarzenia na kwot minimum 500 000 zł.

2.Wykonawca mo e polega na wiedzy i do wiadczeniu oraz na osobach zdolnych do wykonania zamówienia
innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego ł cz cych go z nimi stosunków.
3.Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia.
4.W przypadku udziału w post powaniu Wykonawców wyst puj cych wspólnie, Wykonawcy ustanawiaj
pełnomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w
post powaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.W przypadku udziału w post powaniu Wykonawców wyst puj cych wspólnie, Zamawiaj cy dopuszcza
mo liwo ł cznego spełniania i dokumentowania warunków, o których mowa w ust. 1.
6.Okoliczno ci uzasadniaj ce wykluczenie z post powania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 p.z.p. zachodz ce
cho by wzgl dem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikuj cał grup Wykonawców ubiegaj cych si wspólnie
o udzielenie zamówienia.
7.Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona b dzie na podstawie analizy
dokumentów i o wiadcze doł czonych do oferty wg formuły spełnia/nie spełnia.
§ 6. Wykaz o wiadcze lub dokumentów, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w post powaniu
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawc warunków, o których mowa powy ej, Zamawiaj cy da
nast puj cych dokumentów:
1) o wiadczenia o spełnieniu warunków udziału w post powaniu, którego wzór stanowi zał cznik nr 4A do
specyfikacji;
2)wykazu wykonanych robót budowlanych w zakresie niezb dnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i do wiadczenia w okresie ostatnich pi ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a je eli okres
prowadzenia działalno ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto ci, dat i miejsca
wykonania oraz zał czeniem dokumentów potwierdzaj cych, e te roboty zostały wykonane z zasadami
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sztuki budowlanej i prawidłowo uko czone.
W przypadku, gdy w wykazie robót budowlanych Wykonawca poda warto ci w innych walutach ni PLN,
zamawiaj cy dla oceny spełnienia warunków udziału w post powaniu przyjmie redni kurs NBP z dnia
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie Publicznych.
3)wykazu osób, które b d uczestniczy w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, do wiadczenia i wykształcenia niezb dnego do wykonania zamówienia, a
tak e zakresu wykonywanych przez nie czynno ci, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
W przypadku potwierdzania przez Wykonawców warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, które odpowiednie uprawnienia zawodowe zdobyły poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
niezb dne jest podanie daty uzyskania Decyzji uznania kwalifikacji zawodowych wydanej przez Polsk Izb
In ynierów Budownictwa. Przedmiotowa decyzja uprawnia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie obywateli pa stw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej oraz pa stw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu EFTA – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym,
4) o wiadczenia, e osoby, które b d uczestniczy w wykonaniu zamówienia posiadaj wymagane
uprawnienia, je eli ustawy nakładaj obowi zek posiadania takich uprawnie .
5) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj cego, e wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalno ci zwi zanej z przedmiotem
zamówienia.
Je eli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie mo e przedstawi wymaganych przez zamawiaj cego
dokumentów dotycz cych sytuacji finansowej i ekonomicznej, o których mowa w pkt 5, mo e przedstawi
inny dokument, który w wystarczaj cy sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiaj cego
warunku.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p., Zamawiaj cy da nast puj cych dokumentów:
1)o wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi zał cznik nr 4B do specyfikacji;
w formie oryginału lub kopii po wiadczonej przez Wykonawc za zgodno z oryginałem na ka dej stronie
zawieraj cej tre :
2) aktualnego odpisu z wła ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p., wystawionego nie
wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
o wiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p;
3) aktualnego za wiadczenia wła ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj cego, e
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub za wiadczenia, e uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty zaległych płatno ci lub wstrzymanie w cało ci wykonania
decyzji wła ciwego organu - wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce przed upływem terminu
składania ofert;
4) aktualnego za wiadczenia wła ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj cego, e Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, e uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty zaległych płatno ci lub wstrzymanie w cało ci wykonania
decyzji wła ciwego organu - wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce przed upływem terminu
składania ofert.
Je eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust.2 pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło ci;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo e
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty zaległych płatno ci lub
wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu - wystawiony nie wcze niej ni 3
miesi ce przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty, o których mowa w ust.3 lit. a powinny by wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed
upływem terminu składania ofert a dokumenty, o których mowa w ust.3 lit. b powinny by wystawione nie
wcze niej ni 3 miesi ce przed upływem terminu składania ofert .
Je eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w ust. 3, zast puje si je dokumentem
zawieraj cym o wiadczenie zło one przed notariuszem, wła ciwym organem s dowym, administracyjnym
albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 4 stosuje si odpowiednio.
W przypadku w tpliwo ci co do tre ci dokumentu zło onego przez Wykonawc maj cego siedzib lub
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miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiaj cy mo e zwróci si do
wła ciwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzib lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezb dnych informacji dotycz cych
przedło onego dokumentu.
7. Je eli Wykonawca wykazuj c spełnianie warunków dot. wiedzy i do wiadczenia oraz dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
okre lonych w art. 26 ust. 2b p.z.p Zamawiaj cy wymaga zło enia pisemnego o wiadczenia tych
podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
8. W celu wykazania, i w stosunku do podmiotów o których mowa w ust. 7 nie zachodz okoliczno ci
wskazane w art. 24 ust. 1 p.z.p. (o ile podmioty te b d brały udział w realizacji cz ci zamówienia),
Zamawiaj cy
da zło enia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2, dotycz cych tych
podmiotów.
9. W przypadku Wykonawców wyst puj cych wspólnie do zło enia dokumentów wymienionych w ust. 2
zobowi zany jest ka dy z Wykonawców wyst puj cych wspólnie (zale nie od statusu podmiotu).
10. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym s składane wraz z tłumaczeniem na j zyk polski przez
Wykonawc .
§ 7. Informacja o sposobie porozumiewania si zamawiaj cego z wykonawcami oraz przekazywania
o wiadcze
lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si
z
wykonawcami
1. W post powaniu o udzielenie zamówienia o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj pisemnie.
2. O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoc telefaksu uwa a si za
zło one w terminie, je eli ich tre
dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie
potwierdzona pisemnie.
3. Zapytania dotycz ce tre ci specyfikacji nale y składa nie pó niej ni do ko ca dnia w którym upływa
połowa terminu składania ofert.
4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si z Wykonawcami s :
- Anna Góralczyk, Michał Sowi ski tel. (0-46) 864 – 25 – 39,
poniedziałek – wtorek od godz.8.00 do godz.16.00,
rody od godz.8.00 do godz.17.00,
czwartek – pi tek od godz.7.00 do godz.15.00,
Faks
(0-46) 864 – 25 - 32
Zamawiaj cy nie dopuszcza porozumiewania si drog elektroniczn .
§ 8. Wymagania dotycz ce wadium
1. Zamawiaj cy da od Wykonawców wniesienia wadium w wysoko ci: 12.000,00 PLN. ( słownie:
dwana cie tysi cy złotych, 00/100)
2. Wadium wnosi si przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium mo e by wnoszone w jednej lub kilku nast puj cych formach:
1) pieni dzu;
2) por czeniach bankowych lub por czeniach spółdzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej, z tym e
por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z
pó n. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieni dzu wpłaca si przelewem na rachunek bankowy, a za termin wniesienia
przyjmuje si dat uznania na rachunku bankowym Zamawiaj cego:

Gmina Teresin
ul. Zielona 20
96 - 515 Teresin
Bank Spółdzielczy w Teresinie Nr 37 92840005 0000 0912 2000 0060,
z dopiskiem ,,Wadium – budowa parkingu ”

5. Wadium wnoszone w innej formie ni w pieni dzu nale y w oryginale doł czy do oferty.
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6. Zamawiaj cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

uniewa nieniu post powania, z wyj tkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrze eniem ust. 11.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj cy zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nale ytego wykonania umowy.
8. Zamawiaj cy zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofert przed upływem
terminu składania ofert.
9. Zamawiaj cy da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc , któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 6, je eli w wyniku ostatecznego rozstrzygni cia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre lonym przez Zamawiaj cego.
10.Je eli wadium wniesiono w pieni dzu, Zamawiaj cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj cymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni dzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawc .
11.Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 p.z.p., nie zło ył dokumentów lub o wiadcze , o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p.,
lub pełnomocnictw, chyba e udowodni, e wynika to z przyczyn niele cych po jego stronie.
12.Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je eli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre lonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało si niemo liwe z przyczyn le cych po stronie
Wykonawcy.
§ 9. Informacja dotycz ca zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
§ 10. Termin zwi zania ofert
1. Wykonawca jest zwi zany ofert przez okres 30 dni.
2. Pierwszym dniem terminu zwi zania ofert jest dzie , w którym upływa terminu składania ofert.
§ 11. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca mo e zło y jedn ofert zawieraj c jedn cen . Cena zło onej oferty musi by podana w
złotych polskich z dokładno ci do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi wynika ze zło onego wraz z
formularzem ofertowym kosztorysu ofertowego.
2. Wszelkie opusty udzielone przez Wykonawc musz zosta wliczone w cen .
3. Ofert składa si , pod rygorem niewa no ci w formie pisemnej.
5. Oferta musi by przygotowana w j zyku polskim, pisemnie na papierze przy u yciu techniki pisarskiej
pozostawiaj cej trwałe lady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). Dokumenty
sporz dzone w j zyku obcym musz by przetłumaczone na j zyk polski przez Wykonawc .
6. Oferta powinna by trwale zespolona tak, aby niemo liwe było jej przypadkowe zdekompletowanie.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany (równie te przy u yciu korektora) w ofercie, w tym w zał cznikach,
musz by własnor cznie podpisane przez osob upowa nion do podpisania oferty.
8. Zaleca si , aby oferta zło ona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracj stron
rozpoczynaj c si od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie
zamówienia oferta musi by opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegaj cych si wspólnie
o udzielenie zamówienia.
10. Ka da strona oferty wraz z zał cznikami powinna by podpisana przez osob upowa nion do
podpisania oferty. Zamawiaj cy nie wymaga podpisywania czystych stron.
11. W przypadku, gdy Wykonawc
reprezentuje pełnomocnik do oferty musi by zał czone
pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii po wiadczonej za zgodno
z oryginałem przez
Wykonawc , okre laj ce zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi by podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba e pełnomocnictwo wynika z innych zał czonych do
oferty dokumentów.
12. Wykonawca, nie pó niej ni przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej
ofercie informacje stanowi ce tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrze on cz
oferty oznaczy
w sposób nie budz cy w tpliwo ci, i stanowi ona zastrze on tajemnic przedsi biorstwa np.
umie ci j
w odr bnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA
PRZEDSI BIORSTWA - NIE UDOST PNIA ”.
13. Wymaga si , aby ka da zał czona do oferty kopia wymaganego dokumentu była po wiadczona za
zgodno z oryginałem (na ka dej stronie zawieraj cej tre ) przez uprawnionego przedstawiciela
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Wykonawcy upowa nionego do podpisania oferty.
14. Dokument potwierdzaj cy wniesienie wadium w formie niepieni nej powinien by dostarczony
do Zamawiaj cego w oryginale w oddzielnej kopercie, która powinna by oznaczona numerem
sprawy i dopiskiem – WADIUM. Dokument ten mo e zosta dostarczony do Zamawiaj cego
wraz z ofert .
15. Koszt przygotowania i zło enia oferty obci a jedynie Wykonawc .
16. Ofert nale y zło y w trwale zamkni tym opakowaniu (kopercie), uniemo liwiaj cym przypadkowe
otwarcie i zapoznanie si z jej tre ci przed upływem terminu składania ofert.
17. Opakowanie powinno zosta opatrzone nazw Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu
(mo e by piecz ) oraz zaadresowane jak poni ej i dostarczone na poni ej wskazany adres:

Gmina Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
OFERTA NA PRZETARG
”Budowa parkingu dla samochodów osobowych, budki parkingowej oraz wiaty na
rowery w systemie „parkuj i jed ” w miejscowo ci Teresin”
Nr post powania: ZP.271.5.1.2011
18. Oferty składane poczt powinny by zapakowane w dodatkow kopert tak, aby jej rozpakowanie
w siedzibie Zamawiaj cego nie spowodowało naruszenia oferty wła ciwej. Nie zastosowanie si do
tego zalecenia mo e spowodowa zapoznanie si z tre ci oferty przed terminem składania ofert
z winy le cej po stronie Wykonawcy.
§ 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejscem składania ofert jest Urz d Gminy w Teresinie, ul. Zielona 20, Teresin, pok. nr 7 (sekretariat)
2. Termin składania ofert upływa w dniu 24 marca 2011 r. godzina 10.00
3. Miejscem otwarcia ofert jest Urz d Gminy w Teresinie ul. Zielona 20, Teresin, pok. Nr 6 – sala
konferencyjna)
4. Terminem otwarcia ofert jest dzie 24 marca 2011 r. godzina 10.30
5. Wykonawca mo e, przed upływem terminu do składania ofert, zmieni lub wycofa ofert .
6. Zmiana lub wycofanie zło onej oferty musi zosta dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla
zło enia oferty, z zastrze eniem, e opakowanie zawieraj ce informacj o zmianie b d wycofaniu
oferty powinno posiada oznaczenie dodatkowe o tre ci odpowiednio - „ZMIANA OFERTY” albo
„WYCOFANIE OFERTY”.
§ 13. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca oblicza warto
zamówienia w oparciu o informacje zawarte w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót, przedmiarach robót oraz pozostałej dokumentacji stanowi cej zał czniki nr 2 do specyfikacji
oraz wypełniaj c formularz oferty, stanowi cy zał cznik nr 1 do specyfikacji.
2. Cena oferty jest cen ryczałtow za realizacj cało ci zamówienia, musi uwzgl dnia wszystkie wymagania
wykonania zamówienia oraz obejmowa wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji
zamówienia. Cena oferty musi zawiera m.in.: obsług i inwentaryzacj geodezyjn wykonywanych robót,
roboty przygotowawcze, porz dkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy
(dostawa wody, usuwanie cieków, wywóz mieci, organizacj zaplecza socjalnego, o wietlenie, zasilanie w
energi elektryczn , telefon, dozorowanie, itp.), koszty dopuszczenia do czynnych urz dze oraz
wyposa enia budowli w instalacje i urz dzenia techniczne zapewniaj ce mo liwo
korzystania z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem, zaj cia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, wszelkie opłaty zwi zane
z odbiorem robót, niezb dne prace, próby, próby ko cowe i szkolenia, organizacj ruchu, opracowanie
instrukcji obsługi i eksploatacji, badania instalacji elektrycznych i kablowych, zakup materiałów
eksploatacyjnych niezb dnych do uruchomienia i przeprowadzenia niezb dnych prób, prób ko cowych i prób
eksploatacyjnych, zakup i rozwieszenie niezb dnych tablic informacyjnych, instrukcji bhp i ppo ., zakup
sprz tu bhp i ppo ., zapłat za energi i inne media zu yte w trakcie budowy oraz wykonywania prób i prób
ko cowych, zabezpieczenie praw wła cicieli posesji i budynków s siaduj cych z Terenem Budowy,
opracowanie Ksi gi Obmiaru, inne opłaty administracyjne niezb dne do wykonania Kontraktu, tam gdzie nie
jest jednoznacznie wskazane, e Zamawiaj cy ponosi koszty, Wykonawca jest zobowi zany uwzgl dni
wydatki w skalkulowanej cenie za realizacj zamówienia.
3. Cena oferty musi wynika z zał czonego do oferty kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy nie podlega
ocenie.
4. Warto zamówienia musi zosta podana z dokładno ci do dwóch miejsc po przecinku.
5. Przedmiary robót stanowi materiał pomocniczy do przygotowania oferty.
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§ 14. Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1.

2.
3.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiaj cy przyj ł nast puj ce kryterium przypisuj c mu odpowiednio wag
procentow :
cena
100%
Zamawiaj cy wybierze wykonawc , który uzyska najwi ksz liczb punktów we wskazanym kryterium.
Zamawiaj cy przydzieli ka dej badanej ofercie w kryterium cena odpowiedni liczb punktów w nast puj cy sposób:
- wykonawca, który zaproponuje najni sz cen otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio
mniej punktów według wzoru:

C =
gdzie:
C
Cmin
Cx

4.
5.

=
=
=

C min
C x

× 100

liczba punktów za kryterium „cena”,
najni sza cena wynikaj ca ze zło onych ofert,
cena oferty badanej.

Komisja dokona oblicze z dokładno ci do dwóch miejsc po przecinku.
Przez poj cia „oferta badana” oraz „zło onych ofert” zamawiaj cy rozumie oferty nie podlegaj ce odrzuceniu.

§ 15. Informacja o formalno ciach, jakie powinny zosta dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy:
1) niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy zło yli oferty, podaj c nazw (firm ), albo imi
i nazwisko, siedzib albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofert wybrano
i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy zło yli oferty, a tak e punktacj przyznan ofertom w
ka dym kryterium oceny ofert i ł czn punktacj ;
2) niezwłocznie po wyborze zamieszcza informacj , o której mowa w pkt 1 na stronie internetowej oraz w
miejscu publicznie dost pnym w swojej siedzibie.
2. Zamawiaj cy przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym ni :
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty je eli zawiadomienie to
zostanie przesłane w inny sposób ni okre lone w pkt 1,
nie pó niej ni przed upływem terminu zwi zania ofert .
3. Zamawiaj cy mo e zawrze umow w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w ust. 2, je eli w przedmiotowym post powaniu o udzielenie zamówienia
a) zło ono tylko jedn ofert ,
b) nie wykluczono adnego wykonawcy i nie odrzucono adnej oferty.
4. Zamawiaj cy poinformuje Wykonawc , którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu
uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który
zadeklarował realizacj zamówienia z udziałem podwykonawców, zobowi zany jest dostarczy Zamawiaj cemu
kopi umowy zawartej mi dzy Wykonawc i Podwykonawc . Zamawiaj cy pisemnie i niezwłocznie zgłosi
ewentualne zastrze enia, za brak takich zastrze e w ci gu 14 dni od otrzymania dokumentu jest
równoznaczny z wyra eniem zgody.
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 ponownego badania i
oceny, chyba e zachodz przesłanki uniewa nienia post powania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Prawo zamówie publicznych.
7.Umowa zawarta b dzie na warunkach okre lonych we wzorze Umowy stanowi cym ZAŁ CZNIK NR 3 do
SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiaj cego.
§ 16. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy

1. Zamawiaj cy wymaga wpłaty zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w wysoko ci 10%
całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie nale y wnie najpó niej w dniu podpisania umowy.

ceny

2. Z wnoszonego zabezpieczenia:
• 30 % zostanie zatrzymane jako zabezpieczenie roszcze z tytułu r kojmi za wady i b dzie zwrócone
nie pó niej ni w 15 dniu po upływie okresu r kojmi za wady.
• 70 % zostanie zwrócone po zrealizowaniu przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiaj cego za nale ycie wykonane.
3. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy mo e by wnoszone w:
• pieni dzu,
• por czeniach bankowych lub por czeniach spółdzielczej kasy oszcz dno ciowo – kredytowej, z tym e
zobowi zanie kasy jest zawsze zobowi zaniem pieni nym,
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gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
w por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieni dzu Zamawiaj cy przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i
zwraca z odsetkami wynikaj cymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni dzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieni dzu nale y wpłaci przelewem na rachunek bankowy
Bank Spółdzielczy w Teresinie, Nr 37 92840005 0000 0912 2000 0060
z dopiskiem: ,,Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy – budowa parkingu ”
6.W przypadku wniesienia wadium w pieni dzu, zamawiaj cy wyra a zgod na zaliczenie kwoty wadium w na
poczet zabezpieczenia.
7. Zamawiaj cy nie przewiduje tworzenia zabezpieczenia przez potr cenia z nale no ci za cz ciowo wykonane
dostawy, usługi lub roboty budowlane.
§ 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre ci zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, je eli zamawiaj cy
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach
1. Wzór ogólnych warunków umowy stanowi zał cznik nr 3.
2. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo
zmiany postanowie zawartej umowy w nast puj cym
zakresie:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji gdy czas na uko czenie prac stanowi cych przedmiot
zamówienia ulegnie zmianie lub zajdzie konieczno wykonania robót dodatkowych, uzupełniaj cych;
2) wysoko wynagrodzenia umownego w sytuacji gdy konieczno wprowadzenia zmian b dzie
nast pstwem zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT i kwota wynagrodzenia
brutto;
3) praw i obowi zków stron Umowy w sytuacji gdy nast pi zmiana przepisów prawa w zakresie
Ukształtowania zgodnie z nowymi regulacjami tych praw i obowi zków, które maj wpływ na realizacj
roboty;
4) podwykonawców w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie mo na było przewidzie w chwili zawarcia
umowy, koniecznym b dzie dla prawidłowego wykonania Umowy posłu enie si przez Wykonawc
nowymi podwykonawcami, którzy b d realizowali zast pczo cz
lub cały zakres powierzony innym
podwykonawcom lub nowy zakres robót. Nowi podwykonawcy musz spełnia odpowiednio warunki
okre lone dla Wykonawcy;
5) nast pienia zmian powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa w zakresie maj cym wpływ na
realizacj przedmiotu zamówienia;
6) zaistnienia siły wy szej (powód , po ar, zamieszki, strajki, epidemie, ataki terrorystyczne, przerwy w
dostawie energii elektrycznej) maj cej wpływ na realizacj umowy;
7) konieczno ci wprowadzenia zmian wynikaj cych ze zmian wprowadzonych w umowach pomi dzy
Zamawiaj cym a inn ni Wykonawca stron ;
3. Warunkiem dokonania zmian postanowie umowy jest zgoda obu stron wyra ona na pi mie pod rygorem
niewa no ci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
§ 18. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przysługuj cych wykonawcy w toku post powania o
udzielenie zamówienia
Wykonawcy przysługuj rodki ochrony prawnej w okoliczno ciach i na zasadach okre lonych w dziale VI
p.z.p.
§ 19. Opis cz ci zamówienia, je eli zamawiaj cy dopuszcza składanie ofert cz ciowych
Zamawiaj cy nie podzielił zamówienia na cz ci.
§ 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniaj cych, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 p.z.p.
Zamawiaj cy przewiduje mo liwo
udzielenia zamówie uzupełniaj cych w wysoko ci do 30% warto ci robót
podstawowych.
§ 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz
odpowiada oferty wariantowe, je eli zamawiaj cy dopuszcza ich składanie
Zamawiaj cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
§ 22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiaj cego, je eli zamawiaj cy
dopuszcza porozumiewanie si drog elektroniczn
1. Zamawiaj cy nie dopuszcza porozumiewania si drog elektroniczn
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2.Strona internetowa Zamawiaj cego: www.mazovia.pl oraz www.bip.teresin.pl
§ 23. Informacje dotycz ce walut obcych, w jakich mog by prowadzone rozliczenia mi dzy
zamawiaj cym a wykonawc
Rozliczenia mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc b d prowadzone wył cznie w złotych polskich.
§ 24. Informacja czy zamawiaj cy przewiduje aukcj elektroniczn .
Zamawiaj cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91 b ust. 1 p.z.p.
§ 25. Informacja o wysoko ci zwrotu kosztów udziału w post powaniu, je eli zamawiaj cy
przewiduje ich zwrot
Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w post powaniu; wszelkie koszty przygotowania
oferty i udziału w post powaniu obci aj Wykonawc .
§ 26.
danie wskazania przez wykonawc w ofercie cz ci zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom
Zamawiaj cy
da wskazania przez Wykonawc , w ofercie cz ci zamówienia, któr Wykonawca
powierzy podwykonawcom; brak informacji w tej sprawie Zamawiaj cy b dzie rozumiał, e Wykonawca
nie zamierza powierzy adnej cz ci zamówienia podwykonawcom.
§ 27. Okre lenie cz ci zamówienia, która nie mo e by powierzona podwykonawcom
Zamawiaj cy nie okre lił, która cz
zamówienia nie mo e by powierzona podwykonawcom.
Teresin, dnia 8 marca 2011 r.

Podpisy członków komisji przetargowej
Przewodnicz cy Komisji - Anna Góralczyk

Zast pca Przewodnicz cego - Michał Sowi ski

Członek Komisji El bieta Magdziak

Członek Komisji Agnieszka Rosa

Członek Komisji Gra yna Cierpis - Przysucha

Członek Komisji – Artur Osowiecki

Członek Komisji Joanna Rybak

Podpis Kierownika zamawiaj cego
lub osoby upowa nionej
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