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INFORMACJE OGÓLNE
Przedmiot zamówienia (tytuł projektu):

„BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO NA DZ. NR 184/10 W DOBKOWICACH –
ETAP I”
I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Gmina Chłopice zwana w dalszej części „Zamawiającym”
z siedzibą w Chłopicach 149 a, 37-561 Chłopice
strona internetowa: www.bip.chlopice.pl
e-mail: urzad@chlopice.regiony.pl
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 10 i art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – z późn. zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp..
Podstawa prawna opracowania:
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – z późn. zm).
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku szatniowego do poziomu „zero” wraz z przyłączem
wody, kanalizacji, częścią wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej na dz. nr 184/10 w
Dobkowicach.
Szczegółowy zakres prac opisany został w załączonych przedmiarach robót.

2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 184/10 w Dobkowicach. Teren
inwestycji posiada dostęp do drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 184/3.

3. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Ponoszenia odpowiedzialności za powstałe w trakcie prowadzenia robót szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków.
2) Naprawy uszkodzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy urządzeń uzbrojenia podziemnego.
3) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.
4) Usunięcia wszelkich wad i usterek.
5) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa, BHP.
6) Wykonania i przekazania Zamawiającemu niezbędnych atestów, certyfikatów, deklaracji
zgodności CE, certyfikatów bezpieczeństwa, świadectw dopuszczenia do stosowania, kart
technicznych lub aprobat technicznych odnośnie wbudowanych materiałów.
7) Wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.
8) Prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
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9) Umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zawierającego dane
dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
10) Prowadzenia prac sprzętem posiadającym aktualne badania techniczne oraz używania sprawnych
narzędzi.
11) Na uzasadnione żądanie Zamawiającego przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie
taka potrzeba – zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem.
12) Zawiadamiać Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakościowych
materiałów.
13) Wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia
jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem.
14) Wykonać próby i sprawdzenia przewidziane warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych.
15) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem, opracowaniami stanowiącymi
załączniki do SIWZ oraz należytą starannością, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
prawa, zasadami wiedzy technicznej, norm i parametrów technicznych.
16) W celu uzyskania niezbędnych wiadomości, mogących mieć wpływ na właściwe przygotowanie
oferty zaleca się dokonania wizji lokalnej w terenie na którym realizowana będzie inwestycja (nie
jest to warunkiem uczestnictwa w tym postępowaniu).
17) Doprowadzić na swój koszt niezbędne media jeżeli zajdzie potrzeba (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokryć koszty ich poboru.
4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV).
CPV 45.10.00.00-8, 45.21.22.00-8, 45.23.24.60-4
5. Podwykonawcy
1) W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany
jest do wskazania w ofercie te części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy.
W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż wykonawca będzie
realizował zamówienie bez udziału podwykonawców
2) Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą
Zamawiającego.
3) Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą musi zawierać
w szczególności:
a) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą
wykonania robót objętych umową,
b) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót
wynikająca z oferty Wykonawcy,
c) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram robót
musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy .
d) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.
e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace
Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin
zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony
Podwykonawcy).
4) W przypadku gdy Wykonawca nie spełni warunku określonego w pkt. 3) Zamawiający zgłosi
zastrzeżenie lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

3

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
VI. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia – 30.10.2014r.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – z późn. zm), spełniają
warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 4 do siwz)

2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 4 do siwz)

3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych
przez Wykonawcę.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 4 do siwz)

4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych
przez Wykonawcę.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 4 do siwz)
5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji
ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 4 do siwz)

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
2) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli
dotyczy
W przypadku podmiotów, o których mowa powyżej, przedkładane przez wykonawcę kopie
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez te podmioty (jeżeli dotyczy).

4. Oferty wspólne
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej
wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego
zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące
wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru,
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, itp. składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych
przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako
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jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) dokumenty dotyczące ubezpieczeń,
podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot.
c) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich
wykonawców składających ofertę wspólną,
d) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną
muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do
reprezentowania tych wykonawców.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do
nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający
ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum,
zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania udzielonej gwarancji lub gwarancji jakości i rękojmi.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie
przepisów art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst
jednolity) w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – z późn. zm.) Zamawiający
wymaga przedłożenia:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, według wzoru stanowiącego zał.
nr 4 do siwz;
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający wymaga
przedłożenia:
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do siwz;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – z późn. zm.), albo informację o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej – zał. nr 5
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dziale IX pkt 2 ppkt 2) niniejszej siwz składa
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dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) ppkt a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 2)
stosuje się odpowiednio.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
4. Inne wymagane dokumenty:
1)
2)
3)
4)

formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1 do siwz,
kosztorys ofertowy zgodny z załączonymi przedmiarami robót,
parafowany projekt umowy - zał. nr 3 do siwz,
pełnomocnictwo lub dokument/y z których będzie wynikać uprawnienie do reprezentowania
Wykonawcy i podpisywania wymaganych dokumentów.
Pełnomocnictwo (jeżeli będzie składane) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono
z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
5) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca (Wykonawcy) zamierzają powierzyć
podwykonawcom.
Wykonawca/y jest obowiązany wskazać na formularzu ofertowym część zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, w takim przypadku wypełnia pkt 6 formularza
ofertowego. W przeciwnym wypadku uznaje się, że oferent samodzielnie wykona zamówienie.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych „ za
zgodność z oryginałem” przez osobę / osoby uprawnioną do reprezentowania wykonawcy we właściwym
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełnić warunki
udziału w postępowaniu i złożyć na potwierdzenie spełniania tych warunków dokumenty:
a) Dokumenty składane osobno przez każdego wykonawcę (w imieniu własnym):
−
−

−

Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 4 do siwz;
Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity), albo informację o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej – zał. nr 5

b) Dokumenty wspólne wykonawców:
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−
−
−
−
−

formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1 do siwz,
kosztorys ofertowy zgodny z załączonymi przedmiarami robót,
parafowany projekt umowy - zał. nr 3 do siwz,
pełnomocnictwo lub dokument/y z których będzie wynikać uprawnienie do reprezentowania
(opisane powyżej w pkt 5),
dokumenty wymagane w rozdziale IX pkt 1 SIWZ;

Powyższe dokumenty w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składa ustanowiony pełnomocnik (lider konsorcjum).
Spółka cywilna
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, będą uznani jako wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia i będą miały do nich zastosowanie zasady składania dokumentów określone dla konsorcjum.
Dokumenty składane przez spółkę cywilną muszą być podpisane przez wszystkich wspólników spółki lub
przez osobę upoważnioną do działania w imieniu spółki.
Upoważnienie również musi być udzielone przez wszystkich wspólników spółki.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań.
6. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust 2d ustawy, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o
których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
usługi/dostawy/ roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w
dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
7. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np.
materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, nie
złączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez
Zamawiającego.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości
X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00,
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują
pisemnie, faksem oraz e-mailem.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: pisemnie, faksem oraz e-mailem, przy przekazywaniu
następujących dokumentów:
a) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,
b) modyfikacje treści siwz,
c) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86
ustawy oraz odpowiedź zamawiającego,
d) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,
e) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy,
f) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
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g) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
h) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek
rachunkowych,
i) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty,
j) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek
polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie
powodujących istotnych zmian w treści oferty,
k) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz
odpowiedź wykonawcy,
l) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
m) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali
z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
n) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
o) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185
ustawy.
p) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art.92 ust.1 ustawy,
4. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że
wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego,
niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.
5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą
być sporządzone w języku polskim.
6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający
wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest :
Piotr Bąk, tel. (016) 624 0000 (wew.24), e-mail: piotr.bak@chlopice.pl w godzinach pracy Urzędu.
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 9 lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 9.
12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz
bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli siwz jest udostępniana na
stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin
składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza
informację na stronie internetowej, jeżeli siwz udostępniana jest na tej stronie.
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wadium należy wnieść w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
w terminie do dnia 16-09-2014r, do godziny 09:30. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.
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2. Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Nr 64 9091 0009 2001 0000 0172 0003 BS –
Chłopice.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej zamawiającego, od poniedziałku do piątku od 08:30 –
14:30.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające
oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych
okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez
zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:
1) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po jego stronie,
2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust1, lub pełnomocnictw. Zamawiający
zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.
12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy
wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty
upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania
ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
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ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium, jednak powoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej w sposób czytelny pod
rygorem nieważności z wykorzystaniem formularzy stanowiących załączniki do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia załączników opracowanych przez
wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne z treścią formularzy
określonymi przez Zamawiającego. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być
złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę jako
samodzielny wykonawca lub jako partner w konsorcjum .
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty i załączników przez inne
osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii dokumentu
poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy, wymienione w dokumencie rejestracyjnym. Treść
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres udzielonego pełnomocnictwa.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
7. Dokumenty oferty stanowiące kserokopię z oryginału muszą być opatrzone pieczęcią lub treścią
„za zgodność z oryginałem” i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki lub modyfikacje do złożonej oferty pod
warunkiem ,że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian,
poprawek przed terminem do składania ofert, według zasad określonych dla złożenia oferty,
z dopiskiem „Zmiana”.
9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę z
postępowania poprzez złożenie zawiadomienia z dopiskiem na kopercie „Wycofanie”.
10.Wykonawca nie może wprowadzić zmian lub wycofać złożonej oferty po upływie terminu
do składania ofert.
11. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich
poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem” Zastrzeżona część oferty”. Przez
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich
poufności.
12. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkniętej kopercie
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Chłopice
37-561 Chłopice 149a
Oznakowane następująco: OFERTA „BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO NA DZ. NR
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184/10 W DOBKOWICACH – ETAP I” nie otwierać przed dniem 16.09.2014 r. do godz.
10:00
Szczególny opis sposobu opakowania: wewnętrzna koperta winna zostać opatrzona dokładnym adresem
wykonawcy (pieczęć firmowa).
13. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony lub zawiera
dane /informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej siwz, Zamawiający przeliczy tą wartość
w oparciu o średni kurs walut NBP na dzień przesłania ogłoszenia do publikacji w DZ.U. UE lub portalu
/UZP tj. data wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie publikowany średni kurs NBP,
zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postepowania.
14. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
15. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie ofert w postaci elektronicznej.
16. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których
Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Chłopice 37-561 Chłopice 149a
Pokój nr 12 I p. (Sekretariat)
do dnia 16.09.2014 r. do godz. 09:30
2.Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
Pokój nr 2 I p. (Sala narad)
dnia 16.09.2014 r. o godz. 10:00
4. Sesja otwarcia ofert
4.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4.2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po
otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy,
którego oferta jest otwierana, cena, a także inne informacje, np: termin wykonania
zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.
4.3. Wykonawca który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do
Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.
4.4. Badanie i ocena złożonych ofert dokonana zostanie przez komisję przetargową w części
niejawnej postępowania przetargowego.
4.5. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych przez nich ofert.
4.6. Zamawiający poprawi w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie;
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści
oferty.
4.7. O wprowadzonych poprawkach zamawiający niezwłocznie informuje wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, która:
5.1. jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
Zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3;
5.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
5.3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5.4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
5.5. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
5.6. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
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poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty (art. 87 ust. 2 pkt. 3);
5.7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
6. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli wystąpią następujące
okoliczności:
6.1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
6.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
6.3. w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, złożone zostały oferty dodatkowe o
takiej samej cenie lub oferty o cenie wyższej niż zaoferowane w ofertach przetargowych.
6.4. postępowanie o udzielenie zamówienia obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie
ważnej umowy o zamówienie publiczne.
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone
w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu
należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu
zamówienia.
2. Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca ma obowiązek podać w formularzu oferty cenę netto i brutto za wykonanie
zamówienia oraz wartość podatku VAT.
4.Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych sporządzonych na
podstawie przedmiarów robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Cena ofertowa jest sumą
wszystkich wartości elementów rozliczeniowych. Wartość elementu należy obliczyć poprzez
przemnożenie ilości jednostek obmiaru podanych w przedmiarach robót przez cenę jednostkową ustaloną
przez Wykonawcę zawierającą wszystkie koszty niezbędne do wykonania jednostki elementu
rozliczeniowego.
5. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do przedmiarów. Wszystkie błędy
dostrzeżone w przedmiarach, Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem
składania ofert w trybie art. 38 ustawy.
6. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia
określonego w niniejszej SIWZ, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu
zamówienia, o których mowa we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
7. Cena oferty winna uwzględniać wszelkie należne opłaty, w szczególności podatki – w tym
podatek VAT.
8.Ceny i stawki określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie będą zmieniane
w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
9.W przypadku wykonania robót dodatkowych i zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym na podstawie stawek i nośników cenowych określonych
przez Wykonawcę w złożonych kosztorysach ofertowych.
XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA
Zamawiający informuje, że rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie
polskiej (PLN).
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
Nazwa kryterium
Waga
Cena ofertowa
100 %
2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: C= Cn/Cbx100x100%
gdzie:
C- liczba pkt. za kryterium
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Cn – cena najniższa z ofert
Cb - Cena oferty badanej
3. Wynik
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans ceny tj. największą
liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp, SIWZ
i została oceniona jako najkorzystniejsza.
XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty o następujących ustaleniach:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wybranego wykonawcy, którego
ofertę wybrano z uzasadnieniem faktycznym i prawnym wyboru, oraz przyznaną
punktację w każdym kryterium i punktację łączną.
- wykonawcach , których oferty zostały odrzucone podają uzasadnienie faktyczne i
prawne,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może zostać zawarta.
Powyższe informacje niezwłocznie zostaną zamieszczone na stronie internetowej
zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli to zawiadomienie zostało przesłane do wykonawców w
sposób określony w art. 27 ust. 2 ( faxem lub drogą elektroniczną) albo w terminie nie krótszym
niż 10 dni – w przypadku zawiadomienia wykonawców w inny sposób.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani przed zawarciem umowy przedłożyć
zamawiającemu dokument (umowę) określający podstawy i zasady wspólnej realizacji
zamówienia. Dokument określający zasady współdziałania wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zostać zawarty na okres nie
krótszy jak termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
5. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w
niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach
wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy.
XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I RĘKOJMIA
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i rękojmi
2. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
XX. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zgodnie z postanowieniami przedstawionymi w projekcie umowy.
XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę i spełnia wszystkie
wymagania zawarte w SIWZ na warunkach i z uwzględnieniem postanowień przedstawionych w projekcie
umowy.
- Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
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XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego środki ochrony prawnej przysługują
wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia
publicznego oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp.
Środkami ochrony prawnej jest odwołanie i skarga.
1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany przepisami ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Szczegółowe zasady wnoszenia i rozpatrywania odwołań wnoszonych przez wykonawców określone
zostały w dziale VI rozdział 2 ustawy Pzp.
4. Na orzeczenie izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
5. Szczegółowe zasady wnoszenia skargi określone zostały w dziale VI rozdział 3 ustawy Pzp.
XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego
urzędowania.
Podane w dokumentacji przetargowej nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert z produktami równoważnymi. Jeżeli wykonawca składa ofertę równoważną musi
przedłożyć informacje o proponowanym produkcie zawierającą co najmniej nazwę i parametry techniczne.
Za równoważne zostaną uznane rozwiązania o parametrach nie gorszych niż opisane. W takiej sytuacji
należy podać w ofercie opis rozwiązania równoważnego.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Kodeks cywilny.
XXIV. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy - zał. nr 1
2. Przedmiar robót – zał. nr 2
3. Projekt umowy - zał. nr 3
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 4
5. Grupy kapitałowe – zał. nr 5
6. Projekt techniczny – zał. nr 6
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