Kowalewo Pom. dn. 17.03.2011 r.
GKiM.272.2.2011

Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1 , 87-410 Kowalewo Pom.
www.kowalewopomorskie.ornet.pl

Ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 euro
na wykonanie usług równiarką
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Kowalewo Pomorskie, Pl. Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
Tel. (56) 684-10-24, Fax: (56) 684-10-71
www.kowalewopomorskie. pl
e-mail: um.kowalewo@wp.pl
Godziny urzędowania: 700- 1500
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Henryk Skowroński- Główny Specjalista ds. gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie
Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, tel. (56) 684-10-24 w. 55
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nie przekraczającej 14.000 euro.
3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.kowalewopomorskie.ornet.pl
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również odebrać bezpłatnie w Referacie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy
ul. Św. Mikołaja 5 ( pok. nr 7 ).
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług równiarką, polegających na wyrównaniu
nawierzchni oraz ukształtowaniu odpowiednich profili dróg gminnych na terenie miasta i gminy
Kowalewo Pom.
4.2. Warunki realizacji zamówienia:
Każdorazowe uruchomienie usługi poprzedzone będzie pisemnym zleceniem cząstkowym, w
którym zostanie określona ilość godzin pracy równiarki, termin i miejsce.
4.3. Szczegóły dostawy zawarte są w projekcie umowy.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 20.12.2011 r.
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7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 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;
5) spełniają pozostałe warunki wymienione w SIWZ oraz przedłożą dokumenty na ich
potwierdzenie.
7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Z ubiegania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: wykonawców, którzy nie spełniają
w/w warunków oraz nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełniania warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu
dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunków dokonywana będzie wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie
informacji zawartych w dokumentach wymaganych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów
musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
7.3. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu reguluje pkt 5 SIWZ.
8. Informacja na temat wadium.
Wadium nie przewiduje się.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:
1. Cena – 100%
10. Miejsce i termin składania ofert.
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie,
sekretariat (pokój nr 2), do dnia 28.03.2011 r. do godz. 09:00
Koperta winna być oznaczona: „Przetarg na wykonanie usług równiarką”
11) Termin związania ofertą: okres 30 dni.
12) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
13) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
14) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
15) Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego (pawilon sportowy) w Kowalewie
Pom., ul. Św. Mikołaja 5, sala nr 1 w dniu 28.03.2011 r. o godzinie 09:30.
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 euro w niniejszym
przetargu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
W.Ch.

BURMISTRZ

/-/ Andrzej Grabowski
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GKiM.272.2.2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI
SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000 EURO

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Pl. Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
Tel. (56) 684-10-24, Fax: (56) 684-10-71
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
e-mail: um.kowalewo@wp.pl
Godziny urzędowania: 700- 1500
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nie przekraczającej 14.000 euro.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest :
Wykonanie usług równiarką, polegających na wyrównaniu nawierzchni oraz ukształtowaniu
odpowiednich profili dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pom.
4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20.12.2011 r.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
posiadania:
- uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- spełniają pozostałe warunki wymienione w SIWZ oraz przedłożą dokumenty na ich
potwierdzenie.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego - zał. nr 1,
2) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3) informacja dotycząca posiadanej równiarki – marka, rok produkcji, moc.
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7. Wymagania dotyczące wadium: nie przewiduje się.
8. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
9. Opis sposobu przygotowywania ofert:
Ofertę (zamkniętą w kopercie) należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu lub drugiej
zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego. Koperta winna być zaadresowana:
Gmina Kowalewo Pom.
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pom.
Oferta winna być oznaczona: „Przetarg na wykonanie usług równiarką”
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
10.1. Miejsce Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo
Pomorskie, sekretariat (pokój nr 2), do dnia 28.03.2011 r. do godz. 09:00
Koperta winna być oznaczona: „Przetarg na wykonanie usług równiarką”
11. Kryteria i sposób oceny ofert :
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie: cena – 100 %
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie przewiduje się
13. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
14. Załączniki do specyfikacji:
1) Formularz ofertowy
2) Projekt umowy
Specyfikację zatwierdził:
BURMISTRZ

/-/ Andrzej Grabowski

Sporządziła: Wiesław Chmielewicz
Akceptował: Henryk Skowroński
Kowalewo Pom., dn. 14.03.2011 r.
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GKiM.272.2.2011
Załącznik nr 1 do SIWZ
….............................................
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY
PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Adres
NIP
Regon
Numer telefonu/fax
internet http://
e-mail
CENA OFERTOWA
NETTO
- cyfrowo i słownie

Przetarg na wykonanie usług równiarką
Gmina Kowalewo Pomorskie

Cena netto:
a) za pracę równiarki - …....... zł/godz. (słownie: …...............................)
b) za dojazd do miejsca pracy i powrotu do bazy - …................. zł/godz.
(słownie: …....................................................), przy czym łączny czas
dojazdu do miejsca pracy oraz powrotu do bazy nie przekroczy ….....
godz.
c) za przejazd z jednego miejsca pracy na inne - ….............. zł/godz.
(słownie: …....................................................................)

% PODATKU VAT
kwota podatku

CENA OFERTY
BRUTTO ( z VAT)
(ustalona do celów
przetargowych)

Termin realizacji
zamówienia
Warunki płatności

Załączniki do oferty:
Oferta zawiera kolejno
ponumerowane kartki tj.

100 godz. pracy równiarki x …......... zł/godz. = ….............................. zł
5 godz. dojazdów i powrotów x …......... zł/godz. = …........................ zł
3 godz. przejazdów x …............ zł/godz. = …..................... zł
Ogółem: ….......................................... zł
Od dnia podpisania umowy do 20.12.2011 r.
20 dni od daty wykonania zamówienia, podpisania protokołu odbioru
robót i przedłożenia faktury VAT.
wg pkt. 6 SIWZ
od 1 do .........................

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania
zamówienia.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na
wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
4. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określane w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
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5.

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
a) zakres .......................................................................................................................................................
nazwa i adres podwykonawcy: .................................................................................................................
reprezentowaną przez: ..............................................................................................................................
(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
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Załącznik nr 2
(projekt)

Umowa GKiM.272.2.2011
Zawarta w dniu …...........................
pomiędzy Gminą Kowalewo Pom. reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Andrzeja Grabowskiego działającego za pomocą Urzędu Miejskiego
w Kowalewie Pom. zwaną dalej „Zamawiającym”,
a ...........................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
..............................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności polegających na
wyrównaniu nawierzchni oraz ukształtowaniu odpowiednich profili dróg gminnych na terenie
miasta i gminy Kowalewo Pom.
§2
1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do 20.12.2011 r.
2. Termin realizacji ustala się następująco:
a) I tura – w terminie do 30 kwietnia 2011 r.
b) realizacja pozostałych zgłoszeń – 7 dni od otrzymania pisemnego zlecenia.
3. Każdorazowo uruchomienie usługi poprzedzone będzie pisemnym zleceniem Zamawiającego, w
którym zostanie określony termin i miejsce jej wykonania.
4. Usługa winna być wykonana przez Wykonawcę w terminie określonym w pkt 2 chyba, że
Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu jej wykonania.
5. Wykonawca zobowiązuje się:
a) uzgodnić z sołtysem lub osobą wyznaczoną przez Zamawiającego dokładną datę i przybliżoną
godzinę przyjazdu równiarki, z minimum jednodniowym wyprzedzeniem,
b) potwierdzić telefonicznie przyjazd równiarki na 1,5 do 2 godzin przed planowanym jej
przyjazdem oraz uzgodnić miejsce stawienia się pojazdu,
6. O ilości godzin pracy równiarki decyduje sołtys lub osoba wyznaczona przez Zamawiającego.
7. Każdorazowo wykonanie usługi potwierdza sołtys lub osoba wyznaczona przez Zamawiającego.
§3
1. Należność za wykonanie równiarką prac, o których mowa w § 1 wynosi: ….......... zł/godz. netto.
2. Za dojazd do miejsca pracy i powrót do bazy Wykonawca otrzyma kwotę: …........ zł/godz. netto.
3. Za przejazd równiarki z jednego miejsca pracy na inne Wykonawca otrzyma kwotę w wys.
…............. zł/godz.
4. Do kwoty podanej w pkt.1, 2 i 3 doliczany będzie podatek VAT w wysokości ustawowej.
§4
1. Potwierdzenie wykonania usługi przez sołtysa lub osobę wyznaczoną przez Zamawiającego jest
podstawą do wystawienia faktury VAT.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dokument, z którego wynikać będzie:
- ilość godzin pracy równiarki,
- data i miejsce usługi (nazwa sołectwa),
- czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz pieczątka osoby potwierdzającej wykonanie usługi.
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2. Faktury będą wystawiane na:
Urząd Miejski w Kowalewie Pom.
Pl. Wolności 1
87-410 Kowalewo Pom.
3. Należność będzie regulowana przez Zamawiającego w terminie 20 dni od daty przedłożenia
faktury VAT wraz z potwierdzeniem wykonania usługi, o którym mowa w pkt 1.
4. Strony ustalają, że zapłata za wykonanie usługi zostanie wstrzymana do czasu dostarczenia przez
Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w pkt 1.
§ 5.
1. Strony ustalają, że w przypadku przekroczenia terminów umownych wykonania usługi,
o których mowa w § 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wys. 2 % wartości brutto
danej usługi.
2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności w terminie podanym w § 4
pkt.3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności za wykonane usługi.
4. W razie poniesienia strat, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania
ponad ustalone kary umowne.
§ 6.
Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają numery identyfikacji podatkowej:
1. Zamawiający
- NIP 878 – 10 – 00 – 328
2. Wykonawca
- NIP ..... – ..... – ..... – .....
§ 7.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. - Kodeks Cywilny.
§ 8.
Wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu
właściwemu sądowi.
§ 9.
Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obydwu Stron.
§ 10.
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający :

Wykonawca :

