GMINA – MIASTO I GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:
1)

„Dostawa w roku 2008 kamienia z Piechcina w ilości około
2.000 ton granulacji od 0 – 31,5 mm na modernizację dróg
gminnych na terenie gminy.”

Wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
14.21.00.00 – 6

Zamawiający:

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński reprezentowana przez
Burmistrza Miasta i Gminy ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220
Radzyń Chełmiński, tel./fax (056) 6886087.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 39 i innymi przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1166 ze zmianami) w trybie
przetargu nieograniczonego na zadania p/n:
1) „Dostawa w roku 2008 kamienia z Piechcina w ilości około 2.000 ton
granulacji od 0 – 31,5 mm na modernizację dróg gminnych na terenie
gminy”.
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do
20 grudnia 2008r.
3. Opis warunków realizacji zamówienia:
a) oferent powinien dysponować samowyładowczymi na obie strony
środkami transportu jednocześnie o ładowności 20 ton.
b) Wykonanie dostawy w ciągu 3 dni od zamówienia telefonicznego na
miejsce modernizacji obejmujące drogi na terenie Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński w godzinach 800 – 1400.
c) określenie terminu płatności nie krótszego niż 30 dni.
4. W ofercie należy podać cenę za dostawę 1 tony kamienia. Cenę należy
podać netto, określić stawkę podatku Vat, oraz brutto.
5. Sposób przygotowania oferty
1) Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z formularzami, które
stanowią dodatki do siwz i musi być zgodna z wymaganiami siwz oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena na poszczególny asortyment.
3) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie oferenta.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
6) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium,
7) W przypadku, gdy oferent jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
1.
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Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonej kopercie z
napisem:
a) „Dostawa w roku 2008 kamienia z Piechcina w ilości około 2.000
ton granulacji od 0 – 31,5 mm .
6. Dokumenty, jakie ma obowiązek dostarczyć oferent, aby spełnił
wymagane warunki:
1. Zamawiający wyznaczył następujące wymagania, które oferent spełni
przedstawiając właściwie sporządzoną ofertę, zgodnie z dokumentami
podanymi niżej do siwz, oraz załączy do oferty niżej wymienione dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem) w żądanej kolejności:
− oferta – załącznik Nr 1,
− oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 22 i art. 24 Prawa zamówień publicznych – załącznik
Nr 2
− podpisany przez oferenta projekt umowy – załącznik Nr 3
− zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z
opłatą podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
− zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert,
− referencji od banku lub banków finansujących oferenta.
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
8)

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp.

Opis kryteriów oceny
Cena
Razem

Znaczenie w %
100 %
100 %

2. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 100 pkt. Oferty następne są oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:
Cena najniższa wśród
Ocena = złożonych ofert________ x 100 pkt x 100 %
Punktowa Cena zaproponowana
przez danego Dostawcę
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8.Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia do 20%
wartości w trybie zamówienia z wolnej ręki.
9.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10.Wszelkie pisma w sprawie przetargu oferent adresuje:
Urząd Miasta i Gminy
87-220 Radzyń Chełmiński
ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
11.Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się i do
udzielania wyjaśnień związanych z w/w zadaniem:
1) w zakresie dostawy:
− Pana Andrzeja Górala – Podinspektora UMiG
tel. ( 0 56 )
6886087 wew. 58 lub kom. 668377407.
2) w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
− Panią Marię Tylus – (pokój Nr 14) tel. (056) 6886087 wew. 39
12.Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w
Radzyniu Chełmińskim do dnia 03.11.2008 r. do godz. 900.
13.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2008r. o godz. 930.
14.Umowa zostanie zawarta w terminie związania ofertą w siedzibie
Zamawiającego po 7 dniach od przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi
wybranego oferenta telefonicznie.
15.Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdziały 1-4, art. 179-198
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1166 ze zmianami).
16.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Specyfikację sporządził:

Specyfikację zatwierdził:

Maria Tylus

4

