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Znak Sprawy: Za.341/PN-kruszywo Dol. /09	           		                                          	
Ludwin, 2009-04-15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  
dostawa  kruszywa drogowego naturalnego pochodzenia mineralnego do przeprowadzenia modernizacja nawierzchni dróg 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Ludwin reprezentowana przez Wójta Gminy
Ludwin 51A 
21-075 Ludwin
Strona www.ludwin.powiatleczynski.pl
E-mail  ludwin@lubelskie.pl 
Godziny urzędowania pn.-pt. od  7.30-15.30  
Telefon/fax 081 7570901/28

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna
1) Ustawa Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605)
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr  241 poz. 1763) 

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  kruszywa drogowego naturalnego pochodzenia mineralnego do przeprowadzenia modernizacja nawierzchni dróg w ilości 1000t mieszanki dolomitowej w przedziale frakcji 0-31,5 mm 
odpowiadające wymaganiom PN-EN 13043 i PN-EN 13242.

   Przedmiotem zamówienia s¹ nastêpuj¹ce elementy sk³adowe:
   - zakup, za³adunek, transport dowolnym œrodkiem transportu i roz³adunek na placu   
      roz³adunkowo-magazynowym zabezpieczonym przez Wykonawcê,
   - za³adunek i transport taborem samowy³adowczym z tylnym wy³adunkiem umo¿liwiaj¹cym       sukcesywny i w miarê równomierny (w przedziale zak³adanej gruboœci warstwy 10-20cm i   uzyskanej szerokoœci nawierzchni 2,5-3,0m) roz³adunek bezpoœrednio na drodze w miejscu  przewidzianym do wbudowania wg ustalonego przez Zamawiaj¹cego harmonogramu w trakcie  realizacji robót
   - za³adunek i transport taborem samowy³adowczym z tylnym wy³adunkiem o ³adownoœci do 20 ton 
     Zamawiaj¹cy wyklucza u¿ycie do docelowego transportu ci¹gników siod³owych z 
     naczepami  z uwagi na wy³adunek w s¹siedztwie linii elektroenergetycznych.  
     Kruszywo mo¿na przewoziæ w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem,   
     zmieszaniem z innymi materia³ami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

Do dostarczonych materia³ów Wykonawca zobowi¹zany jest dostarczyæ atesty/certyfikaty/ œwiadectwa jakoœciowe potwierdzaj¹ce ich dopuszczenie do obrotu i stosowania.  

Oznaczenie wg Wspólnego S³ownika Zamówieñ: 
CPV- 14210000-6 ¯wir, piasek, kamieñ kruszony i kruszywa

2. Miejsce realizacji: teren Gminy Ludwin 
3. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza mo¿liwoœci sk³adania ofert wariantowych  
4. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert czêœciowych.
5. Przedmiotem niniejszego postêpowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
6. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza mo¿liwoœæ udzielenia zamówieñ uzupe³niaj¹cych. 
7.Ustalenia i decyzje dotycz¹ce wykonywania zamówienia uzgadniane bêd¹ przez zamawiaj¹cego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  

IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia do 15-09-2009r.

 
V. Opis warunków udzia³u w postêpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe³nienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienie mog¹ ubiegaæ siê wykonawcy potwierdzaj¹cy spe³nienie warunków:
1.1 Posiadaj¹cy uprawnienia do wykonywania okreœlonej dzia³alnoœci lub czynnoœci, je¿eli ustawy nak³adaj¹ obowi¹zek posiadania takich uprawnieñ;
1.2 Posiadaj¹cy niezbêdna wiedzê i doœwiadczenie oraz dysponuj¹cy potencja³em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawi¹ pisemne zobowi¹zanie innych podmiotów do udostêpnienia potencja³u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajduj¹cy siê w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj¹cej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegaj¹cy wykluczeniu z postêpowania o udzielenie zamówienia.
2. Z ubiegania siê o zamówienia publicznego wyklucza siê wykonawców, którzy:
2.1 nie spe³niaj¹ warunków udzia³u w postêpowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówieñ publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegaj¹  wykluczeniu z postêpowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówieñ publicznych.
2.3 wykonywali bezpoœrednio czynnoœci zwi¹zane z przygotowaniem prowadzonego postêpowania, lub pos³ugiwali siê w celu sporz¹dzenia oferty osobami uczestnicz¹cymi w dokonywaniu tych czynnoœci chyba, ¿e udzia³ tych wykonawców w postêpowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
2.4 z³o¿yli nieprawdziwe informacje maj¹ce wp³yw na wynik prowadzonego postêpowania. 
2.5 nie z³o¿yli oœwiadczenia o spe³nianiu warunków udzia³u w postêpowaniu lub dokumentów potwierdzaj¹cych spe³nianie tych warunków lub z³o¿one dokumenty zawieraj¹ b³êdy z zastrze¿eniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówieñ publicznych.
ponadto
3. Zamawiaj¹cy odrzuca ofertê je¿eli:
3.1 jest niezgodn¹ z ustaw¹
3.2 jej treœæ nie odpowiada treœci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrze¿eniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówieñ publicznych.
3.3 jej z³o¿enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
3.4 zawiera ra¿¹co nisk¹ cenê w stosunku do przedmiotu zamówienia,  
3.5 zosta³a z³o¿ona przez wykonawcê wykluczonego z udzia³u w postêpowaniu o udzielenie zamówienia.
3.6 zawiera b³êdy w obliczeniu ceny 
3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorêczenia zawiadomienia nie zgodzi³ siê na poprawienie omy³ki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówieñ publicznych 
3.8 jest niewa¿na na podstawie odrêbnych przepisów, 
4. Ofertê wykonawcy wykluczonego uznaje siê za odrzucon¹
5. Ocena spe³nienia warunków udzia³u w postêpowaniu dokonywana bêdzie w oparciu o dokumenty z³o¿one przez wykonawcê w niniejszym postêpowaniu metod¹ warunku granicznego - spe³nia/niespe³na.

VI. Wykaz oœwiadczeñ lub dokumentów, jakie maj¹ dostarczyæ wykonawcy w celu potwierdzenia spe³nienia warunków udzia³u w postêpowaniu
A. Na ofertê sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce dokumenty i za³¹czniki:
A.1) Formularz ofertowy - wype³niony i podpisany przez wykonawcê
A. 2) Oœwiadczenie - wype³nione i podpisane przez wykonawcê
B. W celu potwierdzenia: spe³nienia warunku posiadania przez wykonawcê niezbêdnej wiedzy i doœwiadczenia oraz dysponowania potencja³em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  ¿e wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okreœlonej dzia³alnoœci lub czynnoœci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówieñ; potwierdzenia spe³nienia warunku znajdowania siê przez wykonawcê w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj¹cej wykonanie zamówienia nale¿y z³o¿yæ nastêpuj¹ce dokumenty
1) oœwiadczenie o spe³nieniu przez wykonawcê warunków okreœlonych  w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp- wype³niony za³¹cznik nr 2 do SIWZ
C. Wykonawca zamieszka³y poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
C.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.VI.  sk³ada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibê lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj¹ce odpowiednio, ¿e:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie og³oszono upad³oœci - wystawiony nie wczeœniej ni¿ 6 miesiêcy przed up³ywem terminu sk³adania ofert.
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, op³at, sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne albo ¿e uzyska³ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz³o¿enie na raty zaleg³ych p³atnoœci lub wstrzymanie w ca³oœci wykonania decyzji w³aœciwego organu - wystawiony nie wczeœniej ni¿ 3 miesi¹ce przed up³ywem terminu sk³adania ofert.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siê o zamówienie - wystawiony nie wczeœniej ni¿ 6 miesiêcy przed up³ywem terminu sk³adania ofert. 
D. Dokumenty wymagane w przypadku sk³adania oferty wspólnej: 
D.1 Wykonawcy mog¹ wspólnie ubiegaæ siê o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pe³nomocnika do oferty nale¿y za³¹czyæ pe³nomocnictwo do reprezentowania w postêpowaniu lub do reprezentowania w postêpowaniu i zawarcia umowy
E. Postanowienia dotycz¹ce sk³adanych dokumentów
E.1 Wy¿ej wymienione dokumenty mog¹ byæ z³o¿one w formie orygina³ów lub kserokopii potwierdzonych za zgodnoœæ przez Wykonawcê lub osobê / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodnoœæ z orygina³em".
E.2 Dokumenty sporz¹dzone w jêzyku obcym s¹ sk³adane wraz z t³umaczeniem na jêzyk polski, poœwiadczonym przez wykonawcê 

V. Informacja o sposobie porozumiewania siê zamawiaj¹cego z wykonawcami oraz przekazywania oœwiadczeñ lub dokumentów, a tak¿e wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania siê z wykonawcami 
1. Wszelkie oœwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj¹cy i Wykonawcy przekazuj¹ pisemnie. Pytania musz¹ byæ skierowane na: Adres zamawiaj¹cego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Inne dopuszczalne formy porozumiewania siê z Wykonawcami:
2.1. Zamawiaj¹cy dopuszcza porozumiewania siê faksem. numer faksu; 081 75 70 028
Ka¿da ze stron na ¿¹danie drugiej niezw³ocznie potwierdza fakt otrzymania oœwiadczeñ, wniosków, zawiadomieñ oraz innych informacji przekazanych za pomoc¹ faksu.
2.2. Zamawiaj¹cy dopuszcza mo¿liwoœæ porozumiewania siê drog¹ elektroniczn¹ na adres poczty elektronicznej. ludwin@lubelskie.pl 

Ka¿da ze stron na ¿¹danie drugiej niezw³ocznie potwierdza fakt otrzymania oœwiadczeñ, wniosków, zawiadomieñ oraz innych informacji przekazanych za pomoc¹ drog¹ elektroniczn¹.
3. Osob¹ ze strony zamawiaj¹cego upowa¿nion¹ do kontaktowania siê z wykonawcami jest:
stanowisko		Z-ca Wójta 
imiê i nazwisko	S³awomir Czubacki 	
tel.			081 75 70 018 	
fax. 			081 75 70 028	
w terminach 		od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. pomiêdzy 7.30 a 15.30 	

4. Osob¹ ze strony zamawiaj¹cego upowa¿nion¹ do potwierdzenia wp³ywu oœwiadczeñ, wniosków, zawiadomieñ oraz innych informacji przekazanych za pomoc¹ teleksu, telefaksu lub drog¹ elektroniczn¹ jest:
stanowisko		inspektor 
imiê i nazwisko	Szymon Czech	
tel.			081 75 70 903
fax. 			081 75 70 028	
w terminach 		 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. pomiêdzy 7.30 a 15.30 	

5. Wykonawca mo¿e zwróciæ siê do Zamawiaj¹cego o wyjaœnienie treœci niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiaj¹cy udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikacjê istotnych warunków zamówienia chyba, ¿e pytanie wp³ynê³o do zamawiaj¹cego na mniej ni¿ 6 dni przed up³ywem terminu sk³adania ofert. 
6. Zamawiaj¹cy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami  
7. Nie udziela siê ¿adnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaœnieñ czy odpowiedzi na kierowane do zamawiaj¹cego zapytania w sprawach wymagaj¹cych zachowania pisemnoœci postêpowania. 
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiaj¹cy mo¿e przed up³ywem terminu sk³adania ofert zmodyfikowaæ treœæ specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupe³nienia przekazane zostan¹ wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacjê istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostan¹ na stronie internetowej www.ludwin.powiatleczynski.pl 
10. Wszelkie modyfikacje, uzupe³nienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak równie¿ pytania Wykonawców wraz z wyjaœnieniami staj¹ siê integraln¹ czêœci¹ specyfikacji istotnych warunków zamówienia i bêd¹ wi¹¿¹ce przy sk³adaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowi¹zania wykonawcy odnoœnie wczeœniej ustalonych terminów bêd¹ podlega³y nowemu terminowi.
11. Je¿eli wprowadzona modyfikacja treœci specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treœci og³oszenia Zamawiaj¹cy zamieœci W Biuletynie Zamówieñ Publicznych „og³oszenie o zmianie g³oszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówieñ Publicznych", przed³u¿aj¹c jednoczeœnie termin sk³adania ofert o czas niezbêdny na wprowadzenie zmian w ofertach, je¿eli spe³nione zostan¹ przes³anki okreœlone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówieñ publicznych.
12. Niezw³ocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówieñ Publicznych „og³oszenia o zmianie g³oszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówieñ Publicznych zamawiaj¹cy zamieœci informacjê o zmianach na tablicy og³oszeñ oraz na stronie internetowej www.ludwin.powiatleczynski.pl

VIII. Wymagania dotycz¹ce wadium

1. Zamawiaj¹cy nie wymaga wniesienia wadium  
IX. Termin zwi¹zania ofert¹
Bieg terminu zwi¹zania ofert¹ rozpoczyna siê wraz z up³ywem terminu sk³adania ofert.
Wykonawca pozostaje zwi¹zany ofert¹ przez okres 30 dni od up³ywu terminu sk³adania ofert. 
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed up³ywem terminu zwi¹zania ofert¹ zamawiaj¹cy mo¿e tylko raz zwróciæ siê do wykonawców o wyra¿enie zgody na przed³u¿enie tego terminu o oznaczony okres, nie d³u¿szy jednak ni¿ 60 dni.
Wykonawca mo¿e przed³u¿yæ termin zwi¹zania ofert¹ samodzielnie, zawiadamiaj¹c o tym zamawiaj¹cego.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca mo¿e z³o¿yæ jedn¹ ofertê, w formie pisemnej, w jêzyku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty zwi¹zane z przygotowaniem oferty ponosi sk³adaj¹cy ofertê.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy sk³adane wraz z ofert¹ wymagaj¹ podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta podpisana przez upowa¿nionego przedstawiciela wykonawcy wymaga za³¹czenia w³aœciwego pe³nomocnictwa lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawieraæ wszystkie wymagane dokumenty, oœwiadczenia, za³¹czniki i inne dokumenty, o których mowa w treœci niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny byæ sporz¹dzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiaj¹cego wzorcami (za³¹cznikami), zawieraæ informacje i dane okreœlone w tych dokumentach.
7) Poprawki w ofercie musz¹ byæ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisuj¹cej ofertê. 
8) Wszystkie strony oferty powinny byæ spiête (zszyte) w sposób trwa³y, zapobiegaj¹cy mo¿liwoœci dekompletacji zawartoœci oferty.
B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertê sk³ada kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
1. Oferta winna byæ podpisana przez ka¿dego z wykonawców wystêpuj¹cych wspólnie lub upowa¿nionego przedstawiciela / partnera wiod¹cego.
2. Upowa¿nienie do pe³nienia funkcji przedstawiciela / partnera wiod¹cego wymaga podpisu prawnie upowa¿nionych przedstawicieli ka¿dego z wykonawców wystêpuj¹cych wspólnie/ partnerów - nale¿y za³¹czyæ do oferty
3. Przedstawiciel / wiod¹cy partner winien byæ upowa¿niony do reprezentowania wykonawców w postêpowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postêpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podmioty wystêpuj¹ce wspólnie ponosz¹ solidarn¹ odpowiedzialnoœæ za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie zobowi¹zañ. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy wystêpuj¹cego wspólnie przed przyst¹pieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przed³o¿ona zostanie umowa reguluj¹c¹ wspó³pracê wykonawców wystêpuj¹cych wspólnie. Termin, na jaki zosta³a zawarta umowa wykonawców nie mo¿e byæ krótszy od terminu okreœlonego na wykonanie zamówienia.  
C. Inne wymagania dotycz¹ce przygotowania oferty: 
Oznakowane oferty nastêpuj¹ce: „Oferta –kruszywo drogowe”
Nie otwieraæ przed    24.04.2009r. godz. 1030

XI. Miejsce i termin sk³adania i otwarcia ofert

Oferty nale¿y sk³adaæ do dnia: 24.04.2009r. godz. 1000
w siedzibie zamawiaj¹cego Pokój nr 5
Oferty przes³ane poczt¹ równie¿ obowi¹zuje wy¿ej podany termin.
Oferty zostan¹ otwarte dnia:   24.04.2009r. o godz. 1030  w siedzibie zamawiaj¹cego ;Pokój nr 10

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca okreœli cenê jednego litra paliwa na podstawie cen obowi¹zuj¹cych w dniu 
23 .04.2009r.
 Cena oferty uwzglêdnia wszystkie zobowi¹zania, musi byæ podana w PLN cyfrowo i s³ownie, z wyodrêbnieniem nale¿nego podatku VAT - je¿eli wystêpuje  Cena podana w ofercie winna obejmowaæ wszystkie koszty i sk³adniki zwi¹zane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiaj¹cego. Cena mo¿e byæ tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza siê wariantowoœci cen. Cena nie ulega zmianie przez okres wa¿noœci oferty (zwi¹zania ofert¹). Cenê za wykonanie przedmiotu zamówienia nale¿y przedstawiæ w „Formularzu ofertowym" stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj¹cy bêdzie siê kierowa³ przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiaj¹cy uzna oferty za spe³niaj¹ce wymagania i przyjmie do szczegó³owego rozpatrywania, je¿eli:

1.1.	oferta, spe³nia wymagania okreœlone niniejsz¹ specyfikacj¹,
1.2.	oferta zosta³a z³o¿ona, w okreœlonym przez Zamawiaj¹cego terminie,
1.3.	wykonawca przedstawi³ ofertê zgodn¹ co do treœci z wymaganiami Zamawiaj¹cego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeñ przy ocenie ofert, stanowi podstawow¹ zasadê oceny ofert, które oceniane bêd¹ w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie ka¿dego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymaln¹ iloœæ punktów ustalon¹ w poni¿szym opisie, pozosta³e bêd¹ oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalon¹ punktacjê: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjête w niniejszym postêpowaniu kryteria oceny ofert; 
----------------------------------------------------
 Nazwa kryterium                   Waga 
-----------------------------------------------------
 Cena                                     100    
-----------------------------------------------------

5. Zamawiaj¹cy dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadzi³by do powstania obowi¹zku podatkowego dla zamawiaj¹cego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us³ug w zakresie dotycz¹cym wewn¹trz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny nale¿ny podatek od towarów i us³ug zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
6. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

            cena brutto najni¿sza 
cena brutto badanej oferty 			                    x 100 = ................. pkt.

7. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsz¹, pozosta³e oferty zostan¹ sklasyfikowane zgodnie z iloœci¹ uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwy¿sz¹ iloœæ punktów.
8. Zamawiaj¹cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spoœród ofert uznanych za wa¿ne

XIV. Informacja o formalnoœciach, jakie powinny zostaæ dope³nione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzglêdnieniem postanowieñ wynikaj¹cych z treœci niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiaj¹cy podpisze umowê z Wykonawc¹, który przed³o¿y najkorzystniejsz¹ ofertê.
 3. W przypadku gdyby wy³oniona w prowadzonym postêpowaniu oferta zosta³a z³o¿ona przez dwóch lub wiêcej wykonawców wspólnie ubiegaj¹cych siê o udzielenie zamówienia publicznego zamawiaj¹cy za¿¹da umowy reguluj¹cej wspó³pracê tych podmiotów przed przyst¹pieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
4. Zamawiaj¹cy niezw³ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podaj¹c w szczególnoœci:
1) nazwê (firmê) i adres wykonawcy, którego ofertê wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a tak¿e nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy z³o¿yli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania z³o¿onych ofert zawieraj¹cym punktacjê przyznan¹ ofertom w ka¿dym kryterium oceny ofert i ³¹czn¹ punktacjê.
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, je¿eli takie bêdzie mia³o miejsce, 
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, je¿eli takie bêdzie mia³o miejsce.
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
5.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiaj¹cego poprzez wywieszenie informacji na tablicy og³oszeñ,  
5.2 zamieszczone na stronie internetowej zamawiaj¹cego www.ludwin.powiatleczynski.pl 
6. O uniewa¿nieniu postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiaj¹cy zawiadomi równoczeœnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali siê o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewa¿nienia postêpowania przed up³ywem terminu sk³adania ofert
2) z³o¿yli oferty - w przypadku uniewa¿nienia postêpowania po up³ywie terminu sk³adania ofert
podaj¹c uzasadnienie faktyczne i prawne

7. W przypadku uniewa¿nienia postêpowania o udzielenie zamówienia, zamawiaj¹cy na wniosek wykonawcy, który ubiega³ siê o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczêciu kolejnego postêpowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po up³ywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, chyba, ¿e zostanie z³o¿ona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa mo¿e zostaæ podpisana przed up³ywem tego terminu.
9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiaj¹cy powiadomi wybranego wykonawcê.


XV. Wymagania dotycz¹ce zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy 
1. Zamawiaj¹cy nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostan¹ wprowadzone do treœci zawieranej umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  kruszywa drogowego naturalnego pochodzenia mineralnego do przeprowadzenia modernizacja nawierzchni dróg w iloœci 1000t mieszanki dolomitowej w przedziale frakcji 0-31,5 mm 
odpowiadaj¹ce wymaganiom PN-EN 13043 i PN-EN 13242.

   Przedmiotem zamówienia s¹ nastêpuj¹ce elementy sk³adowe:
   - zakup, za³adunek, transport dowolnym œrodkiem transportu i roz³adunek na placu   
      roz³adunkowo-magazynowym zabezpieczonym przez Wykonawcê,
   - za³adunek i transport taborem samowy³adowczym z tylnym wy³adunkiem umo¿liwiaj¹cym       sukcesywny i w miarê równomierny (w przedziale zak³adanej gruboœci warstwy 10-20cm i   uzyskanej szerokoœci nawierzchni 2,5-3,0m) roz³adunek bezpoœrednio na drodze w miejscu  przewidzianym do wbudowania wg ustalonego przez Zamawiaj¹cego harmonogramu w trakcie  realizacji robót
   - za³adunek i transport taborem samowy³adowczym z tylnym wy³adunkiem o ³adownoœci do 20 ton 
     Zamawiaj¹cy wyklucza u¿ycie do docelowego transportu ci¹gników siod³owych z 
     naczepami  z uwagi na wy³adunek w s¹siedztwie linii elektroenergetycznych.  
     Kruszywo mo¿na przewoziæ w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem,   
     zmieszaniem z innymi materia³ami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

Do dostarczonych materia³ów Wykonawca zobowi¹zany jest dostarczyæ atesty/certyfikaty/ œwiadectwa jakoœciowe potwierdzaj¹ce ich dopuszczenie do obrotu i stosowania
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  zostanie obliczone przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie stanowi¹cej integraln¹ czêœæ  umowy.  
4. Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 15-09-2009r.
5. Wykonawca zap³aci Zamawiaj¹cemu kary umowne w razie:
a) wstrzymania lub odst¹pienia od wykonywania przedmiotu umowy z winy
  Wykonawcy, Zamawiaj¹cy naliczy kary umowne w wysokoœci 10% wynagrodzenia,
b)zw³oki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoœci 5% wynagrodzenia za ka¿dy dzieñ zw³oki.
6..Za opóŸnienie w zap³acie wynagrodzenia Zamawiaj¹cy zap³aci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

XVII. Pouczenie o œrodkach ochrony prawnej.

1. Œrodki ochrony prawnej (protest, odwo³anie, skarga do s¹du) w niniejszym postêpowaniu przys³uguj¹ wykonawcom, a tak¿e innym osobom, je¿eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna³ lub mo¿e doznaæ uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiaj¹cego przepisów ustawy Prawo zamówieñ publicznych. 
2. Wobec treœci og³oszenia o zamówieniu, postanowieñ specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynnoœci podjêtych przez zamawiaj¹cego w toku postêpowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiaj¹cego czynnoœci, do której jest obowi¹zany na podstawie ustawy, mo¿na wnieœæ protest do Zamawiaj¹cego. 
3. Protest wskazuj¹cy na oprotestowan¹ czynnoœæ lub zaniechanie zamawiaj¹cego, zawieraj¹cy ¿¹danie, zwiêz³e przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okolicznoœci faktyczne i prawne) mo¿e byæ wniesiony w ci¹gu 7 dni od dnia, w którym powziêto lub przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci mo¿na by³o powzi¹æ wiadomoœæ o okolicznoœciach stanowi¹cych podstawê jego wniesienia, chyba, ¿e:
a) protest dotyczy treœci og³oszenia, w takim przypadku wnosi siê go w terminie 7 dni od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej.
b) protest dotyczy postanowieñ specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w takim przypadku wnosi siê go w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.
4. Zamawiaj¹cy dopuszcza mo¿liwoœæ wnoszenia przez Wykonawcê protestów w formie:
4.1 pisemnej 
4.2 faksem na nr faksu: 081 75 70 028 Ka¿da ze stron na ¿¹danie drugiej niezw³ocznie potwierdza fakt otrzymania protestu przekazanego za pomoc¹ faksu.
5. Protest uwa¿a siê za wniesiony z chwil¹, gdy dotar³ on do zamawiaj¹cego w taki sposób, ¿e móg³ zapoznaæ siê z jego treœci¹ przed wymaganym terminem.
6. Zamawiaj¹cy przeka¿e Kopiê protestu jednoczeœnie wszystkim wykonawcom uczestnicz¹cym w postêpowaniu, a je¿eli protest dotyczy og³oszenia lub postanowieñ specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieœci j¹ równie¿ na stronie internetowej, wzywaj¹c wykonawców do wziêcia udzia³u w postêpowaniu tocz¹cym siê w wyniku wniesienia protestu.
7. Od oddalenia lub odrzucenia protestu w niniejszym postêpowaniu przys³uguje odwo³anie wy³¹cznie od rozstrzygniêcia protestu dotycz¹cego:
a) opisu sposobu oceny spe³niania warunków udzia³u w postêpowaniu;
b) wykluczenia wykonawcy z postêpowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty
W pozosta³ych przypadkach odwo³anie nie przys³uguje.
8. Odwo³anie wnosi siê do Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych w terminie 5 dni od dnia dorêczenia rozstrzygniêcia protestu lub up³ywu terminu do rozstrzygniêcia protestu, jednoczeœnie przekazuj¹c jego kopie zamawiaj¹cemu.
9. Zamawiaj¹cy przeka¿e Kopiê odwo³ania jednoczeœnie wszystkim uczestnikom postêpowania tocz¹cego siê w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca mo¿e zg³osiæ, przyst¹pienie do postêpowania odwo³awczego najpóŸniej do czasu otwarcia posiedzenia sk³adu orzekaj¹cego Krajowej Izby Odwo³awczej, wskazuj¹c swój interes prawny w przyst¹pieniu i stronê, do której przystêpuje. Zg³oszenie przyst¹pienia dorêcza siê Prezesowi Urzêdu Zamówieñ Publicznych, przekazuj¹c jego kopiê zamawiaj¹cemu oraz wykonawcy wnosz¹cemu odwo³anie. Czynnoœci wykonawcy, który przyst¹pi³ do postêpowania odwo³awczego nie mog¹ pozostawaæ w sprzecznoœci z czynnoœciami i oœwiadczeniami strony, do której przyst¹pi³.
10. Pozosta³e informacje dotycz¹ce œrodków ochrony prawnej znajduj¹ siê w Dziale VI Prawa zamówieñ publicznych „Œrodki ochrony prawnej", art. od 179 do 198.

XVIII. Postanowienia koñcowe
1. Uczestnicy postêpowania maj¹ prawo wgl¹du do treœci protoko³u postêpowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postêpowania z wyj¹tkiem dokumentów stanowi¹cych za³¹czniki do protoko³u (jawne po zakoñczeniu postêpowania) oraz stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrze¿onych przez uczestników postêpowania. 
2. Udostêpnienie zainteresowanym odbywaæ siê bêdzie wg poni¿szych zasad:
zamawiaj¹cy udostêpnia wskazane dokumenty po z³o¿eniu pisemnego wniosku; zamawiaj¹cy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostêpnianych dokumentów; zamawiaj¹cy wyznaczy cz³onka komisji, w którego obecnoœci udostêpnione zostan¹ dokumenty; zamawiaj¹cy umo¿liwi kopiowanie dokumentów odp³atnie, cena za 1 stronê  A4  0,20 z³+VAT, A3  0,40 z³+VAT, udostêpnienie mo¿e mieæ miejsce w siedzibie zamawiaj¹cego oraz w czasie godzin jego urzêdowania 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maj¹ przepisy ustawy Prawo zamówieñ publicznych oraz Kodeks cywilny.
3. Zamawiaj¹cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia³u w postêpowaniu. 
XIX. Za³¹czniki

Za³¹czniki sk³adaj¹ce siê na integraln¹ czeœæ specyfikacji:
-	Oferta                            					 - za³¹cznik nr 1
-	Oœwiadczenie              					 - za³¹cznik nr 2



___________________________________
Ludwin, dnia 15-04-2009r.





Za³¹cznik Nr.1 
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FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotycz¹ce wykonawcy

Nazwa:	................................................
		
Siedziba:	................................................	
		
Adres poczty elektronicznej: 	................................................		
Strona internetowa:		................................................		
 Numer telefonu:		……........................................ 	
Numer faksu:			……. ......................................	
Numer REGON:		................................................
Numer NIP:			................................................	

Dane dotycz¹ce zamawiaj¹cego
Gmina Ludwin reprezentowana przez Wójta Gminy
Ludwin 51A ,21-075 Ludwin Strona www.ludwin.powiatleczynski.pl 
E-mail  ludwin@lubelskie.pl Godziny urzêdowania pn.-pt. od  7.30-15.30  
Telefon/fax 081 7570901/28

Zobowi¹zania wykonawcy
Nawi¹zuj¹c do og³oszenia o zamówieniu publicznym na dostawê  kruszywa drogowego naturalnego pochodzenia mineralnego do przeprowadzenia modernizacja nawierzchni dróg oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenê:

Cena oferty (ca³kowita wartoœæ zamówienia)
cena netto...........................................................................................................z³ 
(s³ownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................z³
cena brutto..........................................................................................................z³
(s³ownie: ...............................................................................................................)

Cena brutto 1t  wynosi……………………….z³

Oœwiadczam, ¿e:

Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: 15-09-2009r.
Termin p³atnoœci:.......... dni  
Okres gwarancji (wyra¿ony w liczbie miesiêcy):............. 
Reklamacje bêd¹ za³atwiane w terminie:………….......... .......... dni 
- sposób zg³aszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... 
Osoby do kontaktów z Zamawiaj¹cym
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiaj¹cym odpowiedzialne za wykonanie zobowi¹zañ umowy:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialnoœci
Pe³nomocnik w przypadku sk³adania oferty wspólnej
Nazwisko, imiê ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*: - do reprezentowania w postêpowaniu - do reprezentowania w postêpowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy
Oœwiadczenie dotycz¹ce postanowieñ specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oœwiadczamy, ¿e zapoznaliœmy siê ze specyfikacj¹ istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy ¿adnych zastrze¿eñ oraz uzyskaliœmy niezbêdne informacje do przygotowania oferty.
2. Oœwiadczamy, ¿e uwa¿amy siê za zwi¹zanych z ofert¹ przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oœwiadczamy, ¿e za³¹czone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór umowy zosta³y przez nas zaakceptowane bez zastrze¿eñ i zobowi¹zujemy siê w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj¹cego. 

Dokumenty
Na potwierdzenie spe³nienia wymagañ do oferty za³¹czam: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

Zastrze¿enie wykonawcy
Ni¿ej wymienione dokumenty sk³adaj¹ce siê na ofertê nie mog¹ byæ ogólnie udostêpnione:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Inne informacje wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………


.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

* niepotrzebne skreœliæ




















Za³¹cznik Nr 2
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OŒWIADCZENIE O SPE£NIENIU WARUNKÓW UDZIA£U W POSTÊPOWANIU                              O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
                                                   
                                

„Dostawa  kruszywa drogowego naturalnego pochodzenia mineralnego do przeprowadzenia modernizacja nawierzchni dróg”


Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowoœæ ................................................			Data .....................

 
Oœwiadczam, ¿e spe³niam ni¿ej wymienione warunki udzia³u w postêpowaniu, a mianowicie: 

1.	Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia dzia³alnoœci, czynnoœci zgodnie z wymogami ustawowymi, 
2.	Posiadam niezbêdn¹ wiedz¹ i doœwiadczenie oraz dysponujê potencja³em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawiê pisemne zobowi¹zanie innych podmiotów do udostêpnienia potencja³u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
3.	Znajdujê siê w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj¹cej wykonanie zamówienia,
4.	Nie podlegam wykluczeniu z postêpowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówieñ publicznych


Na ka¿de ¿¹danie Zamawiaj¹cego dostarczymy niezw³ocznie odpowiednie dokumenty potwierdzaj¹ce prawdziwoœæ ka¿dej z kwestii zawartych w oœwiadczeniu, wszystkie informacje s¹ zgodne z prawd¹.







.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

