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NADLEŚNICTWO MIĘKINIA
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa
Nadleśnictwo Miękinia
ul. Sportowa 2
55-330 Miękinia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (TYTUŁ):

„Remont cząstkowy dróg uszkodzonych w wyniku intensywnych
opadów deszczu w dniach 27÷28.05.2014 r. z podziałem na
zadania:
I. Droga leśna w leśnictwie Szczepanów – droga p-poż. nr 12.
II. Drogi leśne w leśnictwie Chwałków w oddz. 138, 128 a,
66 a i d, 40 b, 135 a, 144 h.”

Miękinia, wrzesień 2014
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1. Nazwa i adres Zamawiającego
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – reprezentujące Skarb Państwa
Nadleśnictwo Miękinia
ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia
tel. (071) 3140063
faks. (071) 3178184
email: miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl
http://www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl/
NIP 913-00-04-320 REGON 931024014
zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod
nazwą: „Remont cząstkowy dróg uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu w
dniach 27÷28.05.2014 r. z podziałem na zadania: I. Droga leśna w leśnictwie Szczepanów – droga
p-poż. nr 12. II. Drogi leśne w leśnictwie Chwałków w oddz. 138, 128 a, 66 a i d, 40b, 135 a, 144
h”.
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej „SIWZ”.

2. Tryb udzielenia zamówienia i informacje ogólne
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa
Miękinia z dnia 18.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia – Regulaminu udzielania zamówień
publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.2. Postępowanie jest prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert.
2.3. Ogłoszenie o zmówieniu zamieszczono na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Miękinia i na stronie
internetowej Zamawiającego www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl
2.4. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji.
2.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.6. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. Wizja lokalna będzie możliwa po
uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem tel. (071) 314 00 63.
2.7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Rozliczenie między
Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
2.8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.9. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiającego.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Kod CPV – 45.23.31.42-6
3.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego dróg uszkodzonych w wyniku
intensywnych opadów deszczu w dniach 27÷28.05.2014 r. z podziałem na zadania:
I. Droga leśna w leśnictwie Szczepanów – droga p-poż. nr 12,
II. Drogi leśne w leśnictwie Chwałków w oddz. 138, 128 a, 66 a i d, 40 b, 135 a, 144 h.
Zakres prac będzie obejmował roboty przygotowawcze oraz zakup i transport materiału
kamiennego wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem tego materiału we wskazane miejsce przez
leśniczego z danego leśnictwa.
Przewidywana ilość materiału ogółem:
Zadanie nr I: - tłuczeń granitowy frakcji 31,5/63 warstwa dolna – 420,0 t,
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- mieszanka granitowa frakcji 0/63 warstwa górna – 200,0 t,
Zadanie nr II: - tłuczeń granitowy frakcji 31,5/63 warstwa dolna – 250,0 t,
- mieszanka granitowa frakcji 0/63 warstwa górna – 210,0 t
Grubości poszczególnych warstw będą ustalane indywidualnie dla każdego z miejsc
wbudowania.
Ilość przywiezionego i wbudowanego materiału będzie potwierdzana pisemnie przez
upoważnionego pracownika leśnictwa na dokumencie przewozowym (WZ-tce). Wykonawca
robót przedstawi do ostatecznego rozliczenia przywiezionego i wbudowanego materiału
zestawienie podpisanych WZ-tek.
3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres zgodnie z przedmiarem robót tj.:
3.3.1. Wykonanie robót przygotowawczych (czyszczenie kolein i dziur w nawierzchni),
3.3.2. Wbudowanie materiału kamiennego wraz z zagęszczeniem,
3.4. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ.

4. Termin wykonania zamówienia
8.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 10.11.2014 r.

5. Dokumenty stanowiące załącznik do oferty
1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1.
2. Przedmiar robót - załącznik nr 2.
3. Wzór umowy – załącznik nr 3.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osoba uprawniona przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Specjalista ds. budownictwa - Marcin Czerski w godz. od 8.00 do 14.00

7. Opis sposobu przygotowywania ofert
1) Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką.
Złożona oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być zgodna z treścią SIWZ.
2) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3) Załączniki powinny zostać wypełnione (bądź przepisane z zachowaniem treści) przez Wykonawcę
bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu ich treści.
4) Wszystkie miejsca w których Wykonawca naniósł zmiany (korekty wpisów własnych) muszą być
parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
5) Wykonawca winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować na:
Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2 , 55-330 Miękinia,
Kopertę należy opisać następująco:
„Oferta w postępowaniu pt.: „Remont cząstkowy dróg uszkodzonych w wyniku
intensywnych opadów deszczu w dniach 27÷28.05.2014 r. z podziałem na zadania:
I. Droga leśna w leśnictwie Szczepanów – droga p-poż. nr 12.
II. Drogi leśne w leśnictwie Chwałków w oddz. 138, 128 a, 66 a i d, 40 b, 135 a, 144 h”.
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8. Miejsce oraz termin składania ofert
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie, do
dnia 29.09.2014 r. włącznie.
2) Wybór oferty przez Nadleśnictwo nastąpi do dnia 01 października 2014 r. Zastrzega się prawo
swobodnego wyboru oferenta, przedłużenia terminu składania ofert i wyboru oferty oraz
prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.

9. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca w ofercie winien przedstawić cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
wyliczoną w oparciu o przedmiar robót- załącznik nr 2 do SIWZ.
Cena wpisana do formularza ofertowego powinna być taka sama jak cena wyliczona na
podstawie przedmiaru robót.
2. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie niezbędne koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia, uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia, przeprowadzonej wizji lokalnej oraz
ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie
opracowywania oferty do czasu jej złożenia. Powinna również zawierać koszt wymaganych opłat bez
względu na okoliczności i źródła ich powstania oraz upusty, których Wykonawca zamierza udzielić.
3. Cena ofertowa ma uwzględnić wszystkie zobowiązania wynikające z tekstu załączonego wzoru
umowy, SIWZ i ewentualnych informacji dla Wykonawców oraz będzie obejmowała wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu umowy.
4. Zaoferowana cena stanowi wynagrodzenie za cały przedmiot umowy.
5. W Formularzu Ofertowym należy podać cenę oferty brutto (wraz z należnym podatkiem VAT),
wyrażoną w złotych polskich (PLN), z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
6. Podana cena ofertowa, zamieszczona w Formularzu Ofertowym będzie niezmienna przez cały okres
obowiązywania umowy na realizację niniejszego zamówienia.
7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług.

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
cena ofertowa – 100 %
2) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
Wykonawców w zakresie kryterium.

11. Wymagania dotyczące gwarancji
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane praca na okres 12 miesięcy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z
przyczyn zawinionych przez niego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia usterki przez
Zamawiającego.
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12. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej
umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
Możliwości zmian postanowień umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
nieważności.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem,
wystąpienia następujących okoliczności:
3.1. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia z realizacji przez Zamawiającego robót składających
się na przedmiot umowy wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu.
3.2. W przypadku konieczności wbudowania innych materiałów, aniżeli przewidziane na etapie
składania ofert lub gdy zmiana w obrębie typu materiału jest korzystna dla Zamawiającego, dopuszcza
się zastosowanie materiałów budowlanych o parametrach nie gorszych, bądź lepszych, z
zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu.
3.3. W przypadku wystąpieniem udokumentowanych, niekorzystnych warunków atmosferycznych,
uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym terminie.
3.4. W przypadku sił wyższych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z
SIWZ, np. wystąpienie klęsk żywiołowych.
3.5. W przypadku zmiany stawki powszechnie obowiązującego podatku VAT.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, za zgodą stron umowy termin wykonania robót
budowlanych przedłuża się o:
1) Czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych.
2) Czas trwania siły wyższej.
3) Czas trwania przerwy w wykonywaniu robót wskutek zdarzeń niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

13. Załączniki do specyfikacji
nr 1 - Formularz Ofertowy;
nr 2 – Przedmiar robót;
nr 3 – Wzór umowy;

ZATWIERDZAM:
Kierownik zamawiającego
mgr inż. Waldemar Zaremba
/podpis/
Miękinia , dnia 22.09.2014 r.
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