SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO netto
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Miasto Tomaszów Lubelski MIEJSKI ZARZĄD DRÓG ul. Piotra Ściegiennego 57; 22-600 Tomaszów
Lubelski, NIP 921-198-17-49, telefon: 84 664 27 35, faks: 84 543 24 32, godziny urzędowania 700 –
1500, email: m.sawiak@tomaszow-lubelski.pl mzd@mzdtomaszow.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia: Wybór ofert cenowych w postępowaniu o wartości szacunkowej
poniżej 30 000 EURO netto. Postępowanie zgodnie z art. 4 pkt 8, nie podlega Ustawie z 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 poz. 1986 ze zm.).
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych
gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2019 roku, tj.:
- remont cząstkowy nawierzchni dróg z użyciem betonu asfaltowego, w zakresie likwidacji ubytków
i wybojów, z uzupełnieniem podbudowy, o powierzchni sumarycznej uzupełnień w ilości około 250m2
i wywiezienie destruktu na plac do siedziby Zamawiającego,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg techniką sprysku lepiszczem i posypania kruszywem przy użyciu
specjalnych remonterów do jednoczesnego natrysku pod ciśnieniem ziaren grysu wymieszanych
z emulsją o powierzchni sumarycznej w ilości około 600m2,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej – betonem asfaltowym – mechanicznie układarką
o grubości 4cm w ilości około 450m2.
Uwaga: założone ilości przedmiarowe mogą ulec zmianie, w zależności od rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego, których na etapie przygotowania dokumentów nie można było przewidzieć.
Kod CPV 45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg.
3.2 Wymagania odnośnie wykonania zamówienia określa Specyfikacja Techniczna wykonania robót
oraz Warunki Ogólne do niej, stanowiąca załącznik Nr 3 niniejszej SIWZ.
3.3 Miejsce wykonania zamówienia – wskazane ulice miasta Tomaszów Lubelski.
3.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości remontów do wykonania
w stosunku do przyjętych ilości przy zachowaniu cen jednostkowych z konsekwencją zmiany wartości
umownej przedmiotu zamówienia.
4. Wymagania stawiane Wykonawcy:
4.1 Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy od daty odbioru
końcowego.
4.2 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
4.3 Wykonawca zaakceptuje terminy płatności – do 14 dni od daty złożenia faktury.
4.4 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4.5 W przypadku jak wyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
5. Termin wykonania zamówienia:
5.1 Termin realizacji zamówienia ustala się w sposób następujący:
- do 31.05.2019r.
5.2 Termin może ulec zmianie w zależności od wystąpienia warunków atmosferycznych
umożliwiających wcześniejsze wykonanie zamówienia, lub uniemożliwiających zakończenie
zamówienia w przewidywanym terminie.
5.3 Wykonawca przystąpi do wykonywania zadania niezwłocznie po podpisaniu umowy
i wystąpieniu sprzyjających warunków atmosferycznych.
5.4 W przypadku mniejszego niż przewiduje się zakresu remontów po okresie zimy, Zamawiający
zastrzega sobie prawo przesunięcia pozostałej części remontów na późniejszy okres – II etap. Termin
wykonania II etapu określi Zamawiający w zależności od wystąpienia potrzeby z dwutygodniowym
wyprzedzeniem.
5.5 Przy etapowaniu zadania rozliczenie za wykonane remonty nastąpi po zakończeniu każdego etapu.
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6. Warunki udziału w postępowaniu:
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą w wymaganym terminie
ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami i załącznikami (wykaz dokumentów – pkt 7 niniejszej SIWZ).
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę:
7.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr1.
7.2 Podpisana kalkulacja cenowa – załącznik nr1a.
7.3 Parafowany przez Wykonawcę projekt umowy – załącznik nr2.
7.4 Oświadczenie o akceptacji wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr4).
Są to jedyne i bezwzględnie wymagane dokumenty składające się na ofertę.
8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
8.1 Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00, są: mgr inż. Marta Śledź, inż. Monika Sawiak tel. 84 664 27 35
m.sawiak@tomaszow-lubelski.pl mzd@tomaszow.pl
9. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający odstępuje od ustanowienia wadium.
10. Termin związania ofertą: Oferent pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od
terminu składania ofert.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
11.1 Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy
Piotra Ściegiennego 57 do dnia 25.04.2019r. do godziny 1100.
11.2 Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.
11.3 Oferty złożone osobiście, nadesłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem
posłańca będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia do siedziby
Zamawiającego do 25.04.2019r. do godziny 1100.
11.4 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.
11.5 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu
składania ofert.
11.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.04.2019r. o godzinie 1115 w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert jest jawne.
12. Opis sposobu obliczenia ceny:
12.1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich i obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia
określonego w punkcie 3 niniejszej SIWZ.
12.2 Cena oferty wynika z kalkulacji cenowej (załącznik Nr 1a) i uwzględnia wymagania Specyfikacji
Technicznej.
12.3 Wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia należy
wkalkulować w cenę jednostkową.
12.4 Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
12.5 Cena jednostkowa remontów nie ulegnie zmianie przez okres związania ofertą oraz okres realizacji
zamówienia.
12.6 W przypadku konieczności wykonania uzupełnienia warstwy ścieralnej o innej grubości niż 4cm
(uzupełnienia betonem asfaltowym) oraz 2cm (uzupełnienia lepiszczem), proporcjonalnie zwiększy się
lub zmniejszy powierzchnia wykonanych remontów.
12.7 Wartość ogólna zamówienia może ulec zmianie w przypadku konieczności zwiększenia lub
zmniejszenia ilości remontów do wykonania w stosunku do przyjętych ilości przy zachowaniu cen
jednostkowych.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
13.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrzenia
jeżeli:
a) oferta – co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w specyfikacji,
b) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone
niniejszą specyfikacją,
c) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
d) oferta złożona została w określonym przez Zamawiającego terminie.
13.2 Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium najkorzystniejszej ceny.
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13.3 Oferta, która przedstawia najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą.
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
14.1 Odstępuje się od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:
15.1 Projekt umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji.
15.2 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy:
a) w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie
terminów realizacji zamówienia,
b) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację
zadania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia,
c) w przypadku konieczności wystąpienia II etapu remontów dopuszcza się przesunięcie terminu
realizacji zamówienia,
d) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia,
e) wystąpienie konieczności wykonania zamówień dodatkowych,
f) zmiana wysokości wynagrodzenia umownego w związku z okolicznościami wymienionymi
w punkcie 15.2 lit. c), d) i e),
g) w przypadku zmiany założonych ilości przedmiarowych remontu, w zależności od rzeczywistych
potrzeb Zamawiającego, których na etapie przygotowywania dokumentów nie można było przewidzieć,
a także w zależności od możliwości finansowych Zamawiającego (wówczas wartość remontów ustalona
zostanie wg formularza ofertowego stanowiącego integralną część złożonej oferty - załącznik Nr 1a do
SIWZ),
h) wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany
podatku VAT,
i) zmiana wynikająca ze zmiany danych podmiotowych Wykonawcy,
j) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.
15.3 Określenie warunków zmian:
a) inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
b) zgoda obu stron umowy.
16. Informacje o ofertach częściowych, wariantowych oraz wysokości zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu:
16.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
16.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym i Wykonawcami:
17.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walucie innej niż waluta
polska.
18. Załączniki:
- załącznik Nr 1
- załącznik Nr 1a
- załącznik Nr 2
- załącznik Nr 3
- załącznik Nr 4

Wzór formularza ofertowego,
Kalkulacja cenowa,
Projekt umowy,
Specyfikacja Techniczna,
Oświadczenie o akceptacji wymagań Specyfikacji Technicznej.
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