POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W WIERUSZOWIE
Adres: ul. Waryńskiego 14, 98 – 400 Wieruszów www.pzdwieruszow.pl
( (62) 78-36-062
NIP: 997-00-00-028
REGON: 730973217

Nr sprawy: ZD-ZP.3210/36/2015/UL

Wieruszów, dnia 10.11.2015r.

wg rozdzielnika

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zadania pn.
ODWODNIENIE DROGI POWIATOWEJ NR 4704 E W MIEJSCOWOŚCI
WIERUSZÓW, UL. TEKLINOWSKA
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie,
Adres: ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów
tel. 62 78 36 062, fax. 62 78 36 062, e-mail ulipinska@pzdwieruszow.pl
http://www.pzdwieruszow.pl,
http://bip-pzd.powiat-wieruszowski.pl
działający jako pełnomocnik Powiatu Wieruszowskiego
2. PODSTAWA I FORMA POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zaproszenia do składania
ofert na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
powołanego Zarządzeniem Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie
z dnia 21.05.2015r. w sprawie udzielania zamówień publicznych nieprzekraczających kwoty
30.000 euro(netto).
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. Odwodnienie drogi powiatowej
nr 4704 E w miejscowości Wieruszów, ul. Teklinowska.
Podstawowy zakres odwodnienia drogi powiatowej obejmuje prace związane z wykonaniem
sieci kanalizacji deszczowej z rur PP-B o średnicy 500mm, 400mm i 300mm o ściankach
strukturalnych z PP-B, z gładką wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną ścianką
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o sztywności obwodowej SN8, kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową, zgodnie
z normą PN-EN13476-1(3):2007.
Kanały przygotowane są do przyszłościowego przyjęcia wód opadowych i roztopowych
– poprzez przykanaliki PVC Dn 160 oraz studzienki osadnikowe przyuliczne k.b. ∅ 500
z kratą wpustową nośności 40T.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony do niniejszego zaproszenia
przedmiar robót oraz ślepy kosztorys.
Zaproszenie dostępne na stronie internetowej: http://bip-pzd.powiat-wieruszowski.pl.
Projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dostępne na w/w
stronie internetowej.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania: data zakończenia 21.12.2015r.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIANIA
1) O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
e) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie
zamówienia.
2) W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 5.1)
zaproszenia do składania ofert należy przedłożyć:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzone przed
wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2)
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, potwierdzający
dysponowanie osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą
doświadczenie oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych co najmniej
w ograniczonym zakresie oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, lub równoważne uprawnienia nadane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (sporządzony przed wpływem
terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3),
c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę min.
50.000,0 zł
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert),.
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6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Wymaga się, aby oferta była przygotowana w języku polskim w formie zapewniającej
pełną czytelność jej treści, treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert.
Zaleca się wykonawcom przeprowadzenie wizyty w terenie.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy pełnomocnictwo w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej.
4) Wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca nanosił poprawki lub zmiany we
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie miejscach, w których jest to dopuszczone
przez zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące)
ofertę.
5) Wzory dokumentów dołączonych do zaproszenia do składania ofert powinny zostać
wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też mogą zostać przygotowane
przez wykonawcę w innej formie zawierającej wszystkie dane wymagane przez
zamawiającego.
6) Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących
załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert i wchodzących następnie w skład
oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upełnomocnione do
reprezentowania wykonawcy zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny
wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu
za zgodność z oryginałem).
7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach technicznych jest: Andrzej
Parzonka – kierownik Zespołu Utrzymania Dróg i Mostów, Przygotowania Zadań i Nadzoru
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów, od
poniedziałku do piątku w godz. 8-14, tel./fax 62 78 36 062, 691 732 024.
8. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERTY
1) Ofertę należy złożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie,
ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów, w sekretariacie do dnia 18.11.2015r. do godz.
12:00.
2) Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie,
ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów w dniu 18.11.2015r. o godz. 12:15.
3) Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem.
Kopertę należy opisać następująco:
Oferta na: Odwodnienie drogi powiatowej nr 4704 E w miejscowości Wieruszów,
ul. Teklinowska.
4) Na kopercie oprócz napisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.
5) Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy
złożyli oferty.
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9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego
zaproszenia do składania ofert oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
2) Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę na podstawie załączonego do
zaproszenia do składania ofert ślepego kosztorysu / po wypełnieniu kosztorysu ofertowego –
zał. nr 4.
Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie może pominąć jakiegokolwiek elementu.
Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do kosztorysu ofertowego.
3) Ceną oferty jest całkowita wartość zamawianych robót budowlanych powiększona
o podatek od towarów i usług.
4) Wszystkie ceny w formularzu ofertowym oraz kosztorysie ofertowym należy podać
z dwoma miejscami po przecinku.
10. KRYTERIA OCENY OFERT
1) Kryterium oceny ofert jest:
cena – 100 %
2) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu wykonawcy który przedstawi najniższą
cenę za realizację zamówienia.
3) Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę 100 pkt pozostali wykonawcy
otrzymają proporcjonalnie mniej punktów zgodnie ze wzorem:
cena najniższa
−−−−−−−−−−− x 100 pkt x 100%
cena badana
11. ZAWARTOŚĆ OFERTY
Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać
następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Formularz ofertowy, sporządzony przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert,
2) Kosztorys ofertowy, sporządzony przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru
znajdującego się w załączniku nr 4 do niniejszego zaproszenia do składania ofert,
3) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków zawartych w punkcie 6 zaproszenia do
składania ofert sporządzone przed wpływem terminu składania ofert na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert,
4) Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie sporządzony przed upływem
terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do
składania ofert,
5) Opłacona polisa,
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6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
7) Pełnomocnictwo w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej,
12. TRYB OCENY OFERT
1) Ocena zgodności oferty z treścią niniejszego zaproszenia do składania ofert
przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy oświadczeń i dokumentów jakie
wykonawca zawarł w swej ofercie.
2) Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek,
13. ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności:
1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert, z zastrzeżeniem punktu
12 zaproszenia do składania ofert.
2) Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu oraz na pisemne wezwanie
nie uzupełnił wymaganych dokumentów i oświadczeń.
14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.
Zamawiającemu przysługuje unieważnienie zaproszenia do składania ofert bez wybrania
którejkolwiek ze złożonych ofert.
15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA
1) Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sposób ustalony indywidualnie
z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną. Projekt umowy znajduje się w załączniku
nr 8 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy,
zamawiający wybiera kolejną ofertę z najniższą ceną.
16. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazane za pomocą faksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie jeżeli
ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na
piśmie.
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17. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznikami do niniejszego zaproszenia do składania ofert są:
1) formularz oferty - zał. nr 1
2) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2
3) wykazu osób – zał. nr 3
4) ślepy kosztorys / po wypełnieniu kosztorys ofertowy – zał. nr 4
5) opis przedmiotu zamówienia:
- projekt budowlany – zał. nr 5
- przedmiar robót – zał. nr 6
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zał. nr 7
- projekt umowy – zał. nr 8

Zatwierdzam dnia 10.11.2015r.
DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Wieruszowie
mgr inż. Andrzej Drzazga
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Załącznik nr 1
OFERTA
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………...
reprezentowany przez: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na wykonanie odwodnienia, drogi
powiatowej nr 4704 E w miejscowości Wieruszów, ul. Teklinowska oferuję (emy)* realizację
zamówienia za cenę:

netto …………………… w PLN - słownie - ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
podatek od towarów i usług …………………………………………………………………….
brutto …………………. w PLN – słownie - …………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

1) wykonam (y)* zamówienie w terminie do ………………………………………. .
2) akceptuję (emy)* 30 dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego,
3) oświadczam (y)*, że udzielamy gwarancji na okres 3 lat od dnia protokólarnego
odbioru robót,
4) załącznikiem do niniejszej oferty jest:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

…………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………….......
(podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE

Na: Odwodnienie drogi powiatowej nr 4704 E w miejscowości Wieruszów, ul. Teklinowska
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa, adres)
Nr tel. .............................................................. Nr faxu ..............................................................
reprezentowany przez: .................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Ja (my)* niżej podpisani oświadczam (oświadczamy)*, że spełniam(y)* warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………….......
(podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3
WYKAZ OSÓB
Na: Odwodnienie drogi powiatowej nr 4704 E w miejscowości Wieruszów, ul. Teklinowska
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa, adres)
Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………...
reprezentowany przez: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

Lp.

Imię i nazwisko

Rola
w realizacji
zamówienia

Kwalifikacje
zawodowe - nr
uprawnień
budowlanych
i ich zakres

Doświadczenie
i wykształcenie

1.

Uwaga: W/w wykaz winien potwierdzać uczestnictwo w realizacji zamówienia osoby
odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi wraz z dokumentami
potwierdzającymi posiadanie uprawnień budowlanych oraz aktualny dokument
potwierdzający przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

…………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………….......
(podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić
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