
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

na 
 

„ Termomodernizacja budynku O środka Zdrowia w Tworkowie przy ul. Parkowej 1”   
 
1. Zamawiaj ący: 
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego KrzyŜanowice 
z siedzibą: 47-450 KrzyŜanowice, ul. Wyzwolenia 1, tel. 32 4194053, fax. 32 4194053, 
 e-mail: spzla.krzyzanowice@neostrada.pl , zaprasza do udziału w postępowaniu, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dn. 29 
stycznia 2004r.(t. j. Dz.U. Nr 113 z 2010r., poz.759. z póź. zm.). 
 

 
 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia : 
1)  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania 

pn.: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Tworkowie przy ul. Parkowej 1, 
w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w Projektach, Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót oraz w Przedmiarach, a takŜe wszystkich prac jakie z 
technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do 
uŜytkowania przedmiotowego zadania. 
Termomodernizacja obejmuje całość budynku  i polega m.in. na: ociepleniu ścian budynku; 
wymianie pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej; modernizacji ogrzewania z węglowego 
na gazowe; modernizacji instalacji c.o., zabudowie kolektorów słonecznych oraz naprawie 
ogrodzenia. 

2) Kody CPV: 
45000000-7  Roboty budowlane  
45321000-3 Izolacja cieplna 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45410000-4 Tynkowanie  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

3) Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 
a) roboty przygotowawcze; roboty budowlane - remontowe i renowacyjne; roboty 

instalacyjne; wodno-kanalizacyjne i sanitarne, gazowe, elektryczne, izolacja cieplna, 
roboty wykończeniowe, roboty w zakresie stolarki budowlanej; 

b) organizację budowy, obejmującą: 
• organizację zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 
• odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót oraz 

zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich oraz prowadzić prace tak, 
aby placówki mogły funkcjonować bez zakłóceń,  

• uporządkowanie terenu po zakończeniu robót: usunięcie gruzu i odpadów z terenu 
budowy i ich zagospodarowaniem; odtworzenie uszkodzonych nawierzchni lub obiektów 
sąsiadujących do stanu z dnia przejęcia frontu robót. 

4) W zakresie wykonania zamówienia publicznego Wykonawca winien ująć wszystkie inne 
roboty i czynności niezbędne do jego zrealizowania, odebrania i uŜytkowania wynikające 
z projektów, uzgodnień projektów i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa 
polskiego m. in.: wykonać wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad  
BHP i utrzymaniem porządku na terenie budowy (m.in. czynności związanych z BHP i BRD); 
wykonać wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzony 
robót; dokonać wszelkich uzgodnień, konsultacji, nadzorów; czynności związane  
ze składowaniem i utylizacją odpadów - ustalić z Dyrektorem SPZLA miejsce składowania 
złomu, a takŜe inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, które 
wynikną w trakcie realizacji zamówienia oraz oddania do uŜytkowania zadania i uzyskania 
pozwolenia na uŜytkowanie zamontowanych  w związku z realizacja zadania urządzeń; 
a takŜe wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

5) Warunki wykonawstwa: 
a)  Roboty w kotłowni będzie moŜna wykonywać po zakończeniu sezonu grzewczego 

w (najwcześniej po 15 maja). Terminy i czas prowadzenia robót, które mają być 
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prowadzone w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia muszą zostać 
wcześniej ustalone z Inwestorem ze względu na prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka 
Zdrowia. 

b) wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z otrzymanymi materiałami w szczególności 
dotrzymać warunków decyzji pozwolenia na budowę, uzgodnień dokumentacji i wykonać 
zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami 
i przepisami w tym przepisami prawa budowlanego i przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska, oraz w uzgodnieniu z zamawiającym; 

c) kierowanie robotami sprawowane będzie przez pracowników Wykonawcy posiadających 
odpowiednie uprawnienia budowlane i naleŜących do właściwej izby samorządu 
zawodowego. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze na budowie, w stosunku do 
wykazu zawartego w ofercie, a takŜe w trakcie trwania budowy, wymaga kaŜdorazowo 
akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego, 

d) zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

e) usunięcie wszelkich szkód oraz pokrycie strat, które mogą zaistnieć w trakcie 
wykonawstwa i przywrócenie do stanu pierwotnego pomieszczeń i terenów czasowo 
zajętych w związku z wykonywaniem robót oraz uporządkowanie terenów w pobliŜu 
terenu budowy. 

6) Dokumenty opisujące prace niezbędne do wykonania zamówienia dostarczone przez 
Zamawiającego: 
a) Projekty (br. budowlana, instalacyjne i elektryczna), decyzje pozwolenia na budowę 

(kotłownia gazowa)  - Zał. Nr I, 
a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(br. budowlana, instalacyjne i elektryczna),  - Zał. Nr II, 
b) Przedmiary robót (br. budowlana, instalacyjne, elektryczna),  - Zał. Nr III. 

7) Podane w ww. dokumentach materiały i urządzenia zastosowane przez projektanta uzyskały 
akceptację organów uzgadniających, w związku z tym dopuszcza się materiały  
i urządzenia równowaŜne w stosunku do przywołanych w ww. dokumentach, jednak winny 
one uzyskać akceptację organów uzgadniających a takŜe Zamawiającego. Rozwiązania 
równowaŜne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry nie gorsze  
niŜ wskazane w ww. dokumentach. 

8) Podstawa prawno - techniczna wykonania zadania: 
Obowiązujące przepisy, normy i warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

9) Wynagrodzenie Wykonawcy: 
a) za wykonanie przedmiotu Umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodne z ofertą cenową, 
b) nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 
10) Klauzule dodatkowe: 

a) wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z 
dnia 27 kwietnia 2010 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji 
zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania 
odpadami, jako warunek dokonania odbioru realizowanego Zamówienia, 

b) sprawy sporne rozpatrywana będą przez właściwy Sąd Powszechny właściwy  
dla siedziby zamawiającego. 

11) Ubezpieczenia: 
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, od dnia 
rozpoczęcia robót. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy zobowiązany jest 
przedłoŜyć Zamawiającemu dokumenty ubezpieczeniowe. 
Suma ubezpieczenia wynikaj ąca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia  
nie mo Ŝe być niŜsza ni Ŝ 500.000,00 zł. 

12) Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z przekazanymi dokumentami  
– projektami,  specyfikacją techniczną, przedmiarem robót oraz proponowanymi istotnymi 
postanowieniami do umowy, a takŜe przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, przed 
przygotowaniem oferty i podpisaniem umowy oraz do realizacji umowy zgodnie z nimi.  

13) Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art.67 ust.1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych. 
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3. Oferty cz ęściowe i oferty wariantowe: 
1) Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części i składania w związku z tym  

ofert częściowych. Oferta winna  obejmować  całość zamówienia  określoną w pkt. 2. 
2) Nie dopuszcza się moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej. 

 

4. Termin wykonania zamówienia: 
1) Wymagany termin realizacji zamówienia - termin zakończenia realizacji zamówienia - do 

28 września 2012 r.  
 

5. Warunki udziału w post ępowaniu i wymagania dotycz ące przedmiotu zamówienia: 
WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1) O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w następujący sposób: 
a) spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykonanie,  

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, min. 2 robót 
obejmujących budowę lub przebudowę budynku w zakresie: docieplenie  ścian,  
wymiana stolarki okiennej, roboty tynkarskie i wykończeniowe; wymianę instalacji CO 
łącznej wartości min. 400.000 zł oraz min. 2 robót obejmujących modernizację kotłowni 
– wymianę kotłów na gazowe o łącznej wartości min. 100.000 zł lub min 2 modernizacji 
budynków w wymienionych wyŜej zakresach i o łącznej  wartości min. 500 000 zł.  

b) spełniają warunek dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia poprzez dysponowanie osobą/ami posiadającymi uprawnienia  
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej, 
instalacyjnych i elektrycznych w zakresach wymaganym do realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz min 3 letnim doświadczeniem, którzy naleŜeć będą  
do właściwej izby samorządu zawodowego w trakcie realizacji zamówienia. 
UWAGA: Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień 
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające  
im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów 
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 20006r. nr 156, poz.1118 ze zm.)  
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr.63, poz.394). 

c) spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  
realizację zamówienia poprzez: ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę  min. 500.000,00 zł  
lub równowartość w przeliczeniu na PLN wg kursu NBP z dnia 07.05.2012r.  
(dzień ogłoszenia przetargu). 

2) Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,  
iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania  
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia – oryginał podpisany przez umocowanego przedstawiciel a takiego  
podmiotu.  

3) Wykonawca w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać,  
nie później niŜ na dzień składania ofert, spełnienie warunków o których mowa  
w art.22 ust.1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których 
mowa w art.24 ust.1.  
Ocena spełnienia w/w warunków przez Wykonawc ę    zostanie dokonana wg formuły 
"spełnia / nie spełnia" na podstawie zło Ŝonych przez Wykonawc ę    dokumentów 
wymaganych na  potwierdzenie spełnienia warunków ud ziału w post ępowaniu. 

4) W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, jako konsorcjum, warunki 
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych opisane w pkt. 5.1) SIWZ 
winien spełniać min. jeden członek konsorcjum lub kilku członków konsorcjum łącznie, 
natomiast brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa 
w art.24 ust.1 musi spełniać kaŜdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

5) Termin wykonania przedmiotu zamówienia zawarty w ofercie winien być zgodny z terminem 
określonym przez zamawiającego. 

6) Na roboty objęte przedmiotem zamówienia wykonawca udzieli min. 5 lat gwarancji. 
7) Oferta w kwestii: zakresu oferowanego przedmiotu zamówienia i warunków jego wykonania 

oraz sposobu jej sporządzenia winna być zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz z zasadami ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

8) Oferta musi być zabezpieczona wadium. 
 

6. Dokumenty składaj ące si ę na ofert ę i potwierdzaj ące spełnienie wymaga ń i warunków: 
 

I DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ I POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE 
WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

1) Oferta sporządzona na formularzu ofertowym, wg wzoru – załącznik nr 1. 
2) UpowaŜnienie do podpisywania oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych  

do oferty - pełnomocnictwo upowa Ŝniające powinno by ć złoŜone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodno ść z oryginałem przez notariusza . Podmioty składające ofertę 
wspólną, jako konsorcjum lub jako spółka cywilna ustanawiają pełnomocnika                                 
do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia 
umowy.  

3) Dowód wniesienia wadium, do upływu terminu składania ofert. 
4) Dane o częściach zamówienia powierzonych ewentualnym podwykonawcom, wg wzoru  

- zał. nr 2. 
Do oferty winny być dołączony: 

5) Kosztorysy ofertowe przedstawiające kalkulację własną, zgodnie z zapisami pkt.13  
na podstawie przedmiarów robót. 

 

II DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
1) Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: wynikających 

z art.22 ust.1 w wymaganym zakresie oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1, wg wzoru - załącznik nr 3; 

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art.22 ust.1 
ustawy Wykonawca winien przedłoŜyć następujące dokumenty: 
2) Wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy 

i doświadczenia o którym mowa w pkt.5 ppkt.1a, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania, wg wzoru - załącznik nr 4 oraz 
załączeniem dokumentu, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone; 

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych  
za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz  informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami, wg wzoru - załącznik nr 5; 

4) Oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 
wymagane prawem uprawnienia;  

5) Opłacon ą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

6) Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawia – zgodnie  
z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania  
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia – oryginał podpisany przez umocowanego przedstawiciel a takiego  
podmiotu.  
 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art.24 ust.1 ustawy Wykonawca winien przedłoŜyć następujące dokumenty: 
7) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru - załącznik nr 3; 
8) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy,  
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wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2; 

9) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające  
nie zaleganie wykonawcy z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu – wystawione nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

10) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału  ZUS lub KRUS potwierdzające nie zaleganie 
wykonawcy z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,  
lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu 
– wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

11) Aktualną/e informację/e z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 
ust.1 pkt.4 – 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej 
 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

12) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24  
ust.1 pkt.9 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

13) Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 
a) Dokumenty wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, Ŝe: 
-   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej  

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie  
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

- nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony  
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert, 

b) Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert, lub oświadczenie złoŜone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeśli w miejscu  

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami: 
1) W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy winni przekazywać pisemnie. Przekazanie 
ich faksem lub e-mailem uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła  
do adresata przed upływem terminu  i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.  
Strona otrzymująca dokument faksem lub e- mailem, zobowiązana jest na Ŝądanie drugiej 
strony do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.(np. po otrzymaniu dokumentu 
faksem i opieczętowaniu pieczątka firmową oraz wpisaniu daty wpływu, winno się odesłać 
dokument faksem stronie przekazującej). Dowód transmisji danych oznacza, Ŝe Wykonawca  
otrzymał korespondencję faksem w momencie jej przekazania przez zamawiającego, 
niezaleŜnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za niesprawne działanie faksu wykonawcy. 

2) Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później  
niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek  



 6
o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert. PrzedłuŜenie terminu składania ofert 
nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Jeśli wniosek wpłynie po upływie tego 
terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na 
bieg terminu do składania wniosku, o wyjaśnienie. 

3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
http://www.spzla-krzyzanowice.pl/przetargi/index/6. html  i jednocześnie prześle treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ. 

4) W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu do składania 
ofert zmienić treść niniejszego dokumentu. Dokonana zmianę Zamawiający zamieści  
na stronie internetowej http://www.spzla-krzyzanowice.pl/przetargi/index/6. html  i 
jednocześnie prześle wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ.  

5) Jeśli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający 
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
oraz zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie i na stronie internetowej 
http://www.spzla-krzyzanowice.pl/przetargi/index/6. html.    Zamawiający przedłuŜy 
termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeśli zmiana 
będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie: określenia przedmiotu, wielkości lub 
zakresu zamówienia; kryteriów oceny ofert; warunków udziału w  postępowaniu. W 
przypadku innych zmian, jeśli będzie  
to konieczne. 

6) Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia, niezbędny 
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuŜy termin 
składania ofert. Informację o przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści  
na stronie internetowej http://www.spzla-krzyzanowice.pl/przetargi/index/6. html  i 
jednocześnie prześle wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ. 

7) Nie przewiduje się zebrania oferentów. 
 

8. Nazwiska osób uprawnionymi do porozumiewania si ę z Wykonawc ą: 
Helga Kaczan, Magdalena Kamradek, tel./fax 32 419 40 53  
e-mail: spzla.krzyzanowice@neostrada.pl 

 

9. Wymagania dotycz ące wadium: 
1) Przyst ępując do przetargu ka Ŝdy z wykonawców zobowi ązany jest wnie ść wadium 

w wysoko ści 15 000 zł (słownie: pi ętnaście tysi ęcy złotych). 
2) Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 
3) Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości i formie określonej przez 

zamawiającego na okres związania ofertą.  
4) Wadium moŜe zostać wniesione w : 

- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(Dz. U. Nr 109, poz.1158 z później. Zmianami). 

5) Wadium wnoszone w formie pienięŜnej, naleŜy wpłacić przelewem na rachunek SP ZLA w 
Banku Spółdzielczym KrzyŜanowice, Nr konta 70 8474 0007 2001 0000 0404 0001. Za 
termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego  (Uwaga – 
bank księguje przelewy bankowe po godz. 10.00).  

6) W przypadku wniesienia wadium  w pozostałych formach, naleŜy oryginał dokumentu złoŜyć 
przed upływem terminu składania ofert w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Lecznictwa Ambulatoryjnego ul. Wyzwolenia 1 47-450 KrzyŜanowice – Administracja I 
piętro.  i uzyskać potwierdzenie jego wniesienia (np. potwierdzenia na kopii daty i godziny 
wniesienia). Dopuszcza si ę, na własne ryzyko oferenta, doł ączenie do oferty oryginału 
dokumentu dotycz ącego wadium) -  w takim przypadku za termin wniesie nia uznana 
zostanie  data i godz. zło Ŝenia oferty. 

7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w innej formie niŜ w pieniądzu z treści 
dokumentu  musi wynikać: 
a) nazwa zamówienia, kwota wadium, nazwa i adres Zamawiającego i wnoszącego wadium 

– Wykonawcy, 
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b) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium 
nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne Ŝądanie zamawiającego  
beneficjenta gwarancji), bez konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczenie, 
Ŝe zaistniała co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w ustawie z dn. 29.01. 
2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. Nr 113 z 2010r., poz.759. z póź. zm.), 

c) termin zobowiązywania gwarancji, który nie moŜe być krótszy niŜ termin związania ofertą, 
d) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 

8) Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium lub wniesie 
wadium po terminie składania ofert, zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta 
odrzucona. 

9) Warunki zwrotu lub zatrzymania wadium reguluje art. 46 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.    

10. Termin  zwi ązania ofert ą : 
1) Oferenci  pozostaną związani złoŜoną przez siebie ofertą  przez okres 30 dni.   
2) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 

związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na 
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy niŜ 60 dni. Odmowa wyraŜenia 
zgody, nie powoduje utraty wadium. 

4) Zgodnie z art.85 ust.4 przedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko 
z jednoczesnym przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeśli nie jest to moŜliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. Jeśli przedłuŜenie 
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

11. Opis sposobu przygotowania oferty : 
1) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.  
2) Przed zło Ŝeniem oferty, Wykonawca winien zapozna ć się z przedmiotem zamówienia 

i przewidzie ć wszystkie koszty zwi ązane z jego realizacj ą i organizacj ą oraz  zdoby ć 
wszelkie niezb ędne informacje, które b ędą konieczne do przygotowania oferty 
z naleŜyta staranno ścią. 
UWAGA:  Jeśli przed zło Ŝeniem oferty wykonawca nie wniesie Ŝadnych zastrze Ŝeń 
dotycz ących przedmiotu zamówienia, to w przypadku wykonywa nia zamówienia, 
będzie ponosił konsekwencje umowy ryczałtowej. 

3) Oferta  winna być  złoŜona na piśmie. Oferta musi zostać sporządzona  czytelnie i w języku 
polskim. 

4) KaŜdy z wykonawców przedłoŜy tylko jedną ofertę. W przypadku złoŜenia rozwiązań  
alternatywnych  lub wariantowych , oferta zostanie odrzucona. 

5) Ofertę naleŜy złoŜyć w 1 egzemplarzu. 
6) Oferta musi obejmować cały zakres zamówienia, a jej zawartość  i sposób sporządzenia 

musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszego SIWZ. 
7) Oferta będąca oświadczeniem woli Wykonawcy powinna być sporządzona według 

„Formularza oferty” stanowiącego zał. nr 1 i podpisana przez umocowanego Wykonawcę lub 
upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

8) Do oferty winny być załączone wszystkie wymagane dokumenty (dokumenty będące 
oświadczeniami Wykonawcy winny być podpisane przez umocowanego Wykonawcę 
lub upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy). Dokumenty – za wyjątkiem dokumentów 
o których mowa w pkt.6.I.2) i w pkt. 6.II.6) winny być składane w formie oryginałów albo ich 
kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. przez umocowanego Wykonawcę lub 
upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy.  
UWAGA! W przypadku osób wspólnie ubiegaj ących si ę    o zamówienie oraz   
w przypadku podmiotów trzecich o których mowa w art . 26 ust.2b ustawy PZP, które 
bior ą    udział w realizacji cz ęści zamówienia, kopie dokumentów dotycz ących  
odpowiednio wykonawcy lub podmiotów trzecich s ą    poświadczane za zgodno ść  
z oryginałem przez tego wykonawc ę, lub te pomioty trzecie, których te dokumenty 
dotycz ą. 

9) JeŜeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są łącznie dwie lub więcej osób, 
oryginały dokumentów będących oświadczeniami Wykonawcy oraz kopie dokumentów 
poświadczone „za zgodność z oryginałem, winny być podpisane przez te osoby. 
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10) W przypadku gdy jakiś załącznik do specyfikacji nie dotyczy oferenta wpisuje on nie 
dotyczy. 

11) JeŜeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony 
w języku obcym dokument taki naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane  
pod uwagę. 

12) Dopuszcza się złoŜenie załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez 
oferenta, pod warunkiem, Ŝe ich treść, jest zgodna z wymogami zawartymi w Specyfikacji 
Istotnych warunków zamówienia. 

13) Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane 
lub parafowane przez upowaŜnionego przedstawiciela oferenta. W przeciwnym wypadku 
nie będą uwzględniane. 

14) Zaleca się aby wszystkie stronnice oferty oraz załączniki zostały ponumerowane w prawym 
górnym rogu, celem uniknięcia dekompletacji złoŜonej oferty. 

15) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa          
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent winien w sposób  
nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty zawierające takie informacje winny być wydzielone 
od pozostałych dokumentów (spięte osobno lub umieszczone w osobnej wewnętrznej 
kopercie), przy czym strony naleŜy ponumerować w taki sposób, aby umoŜliwić ich 
dopasowanie do pozostałej części oferty (naleŜy zachować ciągłość numeracji stron oferty).  

16) Ofertę naleŜy złoŜyć w  zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres Zamawiającego 
podany na wstępie i oznaczonej: „Oferta na Termomodernizacj ę budynku O środka 
Zdrowia w Tworkowie przy ul. Parkowej 1” oraz ”nie otwiera ć przed 23.05.2012r. 
godz.10.00”. 
Dodatkowo koperta wewnętrzna lub koperta zewnętrzna (jeśli oferta będzie zapakowana        
do pojedynczej koperty), winna być zaopatrzona w adres zwrotny oferenta. 

17) JeŜeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 16), zamawiający 
nie będzie ponosić Ŝadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. 
Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złoŜenie oferty 
w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złoŜona do pokoju wskazanego  
w pkt 12.1).  

18) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną  ofertę tylko przed terminem 
składania ofert, przygotowując i przedkładając odpowiednie  dokumenty, w sposób opisany    
w niniejszym punkcie. Koperta dodatkowo będzie oznaczona „ Zmiana „ lub „Wycofanie”. 

19) W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niŜ wymagane przez zamawiającego 
(np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, 
niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez 
zamawiającego. 

 

12. Termin i miejsce składania  i otwarcia ofert: 
1) Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie SP ZLA w Krzy Ŝanowicach ul. Wyzwolenia 1,  (pierwsze 

piętro), lub nadesłać na adres SP ZLA  nie później niŜ do dnia 23.05.2012r. 
do godz. 9 30. 

2) Za moment  złoŜenia uwaŜa się moment, w którym  oferta znajdzie się  w posiadaniu 
zamawiającego. 
Oferty zło Ŝone po terminie zamawiaj ący zwróci bez otwierania. 

3) Otwarcie złoŜonych ofert  nastąpi w SP ZLA w KrzyŜanowicach, ul. Wyzwolenia 1, pierwsze 
piętro) dnia 23.05.2012r. o godz.10 00. Otwarcie ofert ma charakter publiczny. 

 

13. Sposób  obliczania ceny oferty: 
1) Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje 

wszystkie koszty związane z realizacją robót związanych z realizacją zadania  
pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Tworkowie przy ul. Parkowej 1”, 
objętych Projektami; specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz przedmiarami, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją zamówienia, a takŜe oddziaływania innych czynników mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
przedmiotu i zakresu zamówienia nie moŜe być podstawą do Ŝądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie i umowie. 

2) Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla wykonawcy jego własna, oparta  
na rachunku ekonomicznym kalkulacja. Cena ofertowa ma obejmować wszystkie prace jakie 
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z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania 
do uŜytkowania przedmiotu zamówienia obejmującego termomodernizację budynku 
Ośrodka Zdrowia w Tworkowie przy ul. Parkowej 1.  
Wykonawca zobowi ązany jest do doł ączenia do oferty kalkulacj ę własn ą – w formie  
uproszczonych kosztorysów ofertowych sporządzonych w oparciu o załączone 
przedmiary robót (zachowując ilość  i ich podział zgodny z przedmiarami).  
Uwaga! Je śli w zał ączonych przedmiarach robót wykonawca stwierdzi brak i  
lub rozbie Ŝności w stosunku do przyj ętego w dokumentacji sposobu realizacji 
zadania winien zwróci ć się do zamawiaj ącego o wyja śnienie w tej sprawie, w terminie 
i zgodnie z zasadami okre ślonymi w pkt. 7.2 niniejszej SIWZ. Zamawiaj ący powiadomi 
wykonawców m.in. umieszczaj ąc informacj ę    na stronie internetowej;  
Braki w przedstawionym kosztorysie ofertowym, związane z nierzetelnym lub błędnym 
rozpoznaniem przez wykonawcę przedmiotu i zakresu zamówienia, nie zwalniają 
Wykonawcy z obowiązku wykonania robót nie skalkulowanych lub błędnie skalkulowanych, 
jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania 
i uŜytkowania przedmiotu zamówienia. 

3) Kosztorys ofertowy powinien być opracowany metodą kalkulacji uproszczonej dla ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych podanych w załączonych przedmiarach 
robót (załączniki nr III), bez dokonywania w nim zmian (naleŜy zachować ilość kosztorysów  
i podział robót w nich zawartych wg załączonych przedmiarów), zachowując następujące 
zasady:  
a) Cena netto wszystkich robót zawartych w kosztorysie musi stanowić sumę iloczynów 

odpowiednio skalkulowanych cen jednostkowych robót i ilości jednostek przedmiarowych, 
w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych  zastosowanych w przedmiarze robót,  
co oznacza, Ŝe wszystkie obowiązujące tam zapisy norm i współczynników  
są obowiązujące dla danej kalkulacji; 

b) Cena jednostkowa robót musi zawierać sumę kosztów bezpośredniej robocizny, 
materiałów i sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku a takŜe innych kosztów (opłat, 
pomiarów, nadzorów, badań i innych o których mowa w  pkt.2  p.pkt.4 SIWZ, jeśli nie  
są ujęte w odrębnych pozycjach kosztorysu).  

c) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo (np. zmianę normy na inną  
niŜ zapisano w katalogu technologii wykonania), ale tylko za wcześniejszą zgodą 
zamawiającego (pod rygorem odrzucenia oferty). Wykonawca zobowiązany jest zwrócić 
się do zamawiającego o wyjaśnienie w tej sprawie, w terminie i zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt. 7.2 niniejszej SIWZ. Zamawiający powiadomi wykonawców  
o moŜliwości dokonania takiej zmiany, m.in. umieszczając informację na stronie 
internetowej; 

d) Do wartości Netto kosztorysu Wykonawca doliczy podatek VAT określając cenę Brutto. 
4) Cena ofertowa musi zawierać równieŜ: 

a) koszt robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, robót 
rozbiórkowych i porządkowych, a takŜe koszty usunięcia szkód pokrycia strat, 
 koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy 
(naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie 
prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia, 

b) koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób trzecich,  
c) koszty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich 

zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.), 
d) koszty rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do 

uŜycia w celu wykonania przedmiotu umowy, 
e) koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni i chodnika), jeŜeli zajdzie taka 

konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy, 
f) koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
g) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów, 

rozruchów oraz dopuszczenia do uŜytku i eksploatacji zamontowanych urządzeń, a takŜe 
sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, itp., 

h) koszty wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu, 
i) wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i uzgodnieniem dokumentacji 

powykonawczej, 
j) podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów, 
k)  wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania przedmiotu 

zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i wymaganiami zamawiającego oraz  oddania 
przedmiotu zamówienia do uŜytkowania.  
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5) Cena musi być wyraŜona w złotych polskich niezaleŜnie od wchodzących w jej skład 
elementów 

6) Wykonawca sporządzić winien  „dodatkowe koszty do poniesienia” w których  określi ceny 
netto, podatek VAT i ceny brutto, wszelkich innych kosztów, które mają wpływ na wykonanie 
całości zamówienia; 

7) Jeśli wykonawca nie przedłoŜy  „dodatkowych kosztów do poniesienia”  uwaŜać się będzie, 
Ŝe zostaną one wykonane przez oferenta w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej  
za całość zamówienia i nie będzie moŜliwości dodatkowego  zapłacenia po ich wykonaniu. 

8) Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę wykonania całości zamówienia 
opisanego w pkt.2 – wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (takŜe 
podatku od towarów i usług), będących sumą cen za wykonanie robót, których wartość 
winna wynikać z kosztorysu ofertowego i dodatkowych kosztów do poniesienia, 
wynikających z obowiązków Wykonawcy. 

9) Ceny  określone przez wykonawcę  zostaną ustalone  na okres waŜności umowy  i nie będą 
podlegały zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy. 

10) W przypadku podpisania umowy, cena ofertowa będzie ceną ryczałtową, w zwi ązku z tym 
skutki finansowe jakichkolwiek bł ędów w skalkulowaniu ceny wynikaj ących z bł ędów 
Wykonawcy lub bł ędów w skalkulowaniu ceny wynikaj ących z bł ędów  
zawartych w dokumentach okre ślających zakres i sposób wykonania zamówienia, 
których istnienie mógł Wykonawca przewidzie ć na etapie składania oferty obci ąŜają 
Wykonawc ę. Wykonawca MUSI przewidzie ć wszystkie okoliczno ści, które mog ą 
wpłyn ąć na cenę całkowit ą zamówienia, a konieczno ść wykonania wszelkich robót 
dodatkowych i nieprzewidzianych przez Wykonawc ę, warunkuj ących nale Ŝyte 
wykonanie zamówienia nie b ędzie mogła by ć dodatkowo zapłacona po ich wykonaniu.  

 

14. Waluty przyj ęte do rozliczenia:  
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych 
polskich. 

 

15. Opis kryteriów wyboru oferty : 
1) Przy wyborze oferty  zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

      - cena  ( koszt )  - 90  %      ( do uzyskania  max 9 pkt. ) 
  

         oceniana wg wzoru:  oferta n =  cena  minimalna w zbiorze ofert     x   10   
                                                                                              cena  oferty n 

- gwarancja  - 10  %      ( do uzyskania  max 1 pkt. ) 
 

         oceniana wg wzoru: oferta n =                    gwarancja oferty n *  (w miesiącach)           x   10   
                                                                                 maksymalna realna  gwarancja w zbiorze ofert ** 

* Jeśli „gwarancja oferty n będzie wyŜsza od „maksymalnej realnej gwarancji w zbiorze ofert**”,  
dla oferty n zostanie przyjęta „maksymalna realna gwarancja w zbiorze ocenianych ofert**” . 
 

** „maksymalna realna gwarancja w zbiorze ocenianych ofert” to maksymalna gwarancja wśród 
ocenianych ofert nie wyŜsza niŜ 96 miesięcy. Jeśli maksymalna gwarancja wśród ocenianych ofert  
będzie wyŜsza od 96 miesięcy, za „maksymalną realną gwarancję w zbiorze ocenianych ofert” 
zostanie przyjęta gwarancja 96 miesięcy. 
 

2) Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, 
która z punktu widzenia kryteriów określonych w niniejszym postępowaniu uzyska 
największa liczbę punktów, udzielając zamówienie oferentowi który ją złoŜył. 
 

16. Formalno ści dotycz ące zawarcia umowy: 
1) Z wykonawcą, który złoŜył ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa, po 

przedstawieniu przez niego dowodu wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy i po uzyskaniu akceptacji zamawiającego, przygotowanego przez Wykonawcę 
harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji robót, określającego zakres i wartość 
robót zrealizowanych w poszczególnych tygodniach oraz określającego wysokości płatności 
faktur częściowych (max. 2) i faktury końcowej. Najpóźniej w dniu podpisania umowy 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie zaświadczeń o przynaleŜności kierownika/ów 
robót do właściwej izby samorządu zawodowego. 

2) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć najpóźniej do dnia podpisania umowy polisę 
ubezpieczeniową z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej na okres obejmujący czas realizacji 
przedmiotu zamówienia. Suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu 
ubezpieczenia nie moŜe być niŜsza niŜ  500.000,00 zł. 
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3) O terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
po upływie którego umowa moŜe być zawarta, Zamawiający zawiadomi wykonawców, 
którzy złoŜyli oferty,  niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

4) W przypadku złoŜenia odwołania, wykonawca zostanie powiadomiony o nowym terminie 
zawarcia umowy, po zakończeniu postępowania odwoławczego.  

5) Na podstawie art.23 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający zaŜąda umowy regulującej 
współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, określającą: 
- cel gospodarczy; 
- czas trwania współpracy, obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji 

i rękojmi; 
- solidarną odpowiedzialność kaŜdego członka konsorcjum lub spółki cywilnej wobec 

zamawiającego za wykonanie umowy  i wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy; 

- wykluczenie moŜliwości wypowiedzenia umowy współpracy przez któregokolwiek z jego 
członków do czasu wykonania zamówienia i upływu okresu rękojmi; 

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej współpracy lub zawartej pod warunkiem 
zawieszającym. 

 

17. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania umowy: 
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem 

umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, wnieść zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie – ceny brutto 
(zaokrąglonego do pełnych złotych), jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienaleŜytego wykonania umowy. Część wniesionego zabezpieczenia - 30% zostanie 
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

2) Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wnoszone w: 
- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy       

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. Nr 109, poz.1158 z później. zm.). 

3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, wykonawca będzie zobowiązany wnieść 
przelewem  na rachunek bankowy SP ZLA w Banku Spółdzielczym KrzyŜanowice,  
Nr konta 70 8474 0007 2001 0000 0404 0001. 

4) Zabezpieczenie moŜe być wniesione w jednej lub kilku formach. 
5) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub 

gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie 
wynikać: 
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości 

określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo , na pierwsze Ŝądanie 
zamawiającego zawierające oświadczenie, Ŝe zaistniały okoliczności związane 
z niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem umowy, bez potwierdzania tych 
okoliczności, 

b) termin obowiązywania gwarancji, 
c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 

6) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej naleŜy oryginał dokumentu przedłoŜyć przed podpisaniem umowy w SP 
ZLA w Krzy Ŝanowicach, ul. Wyzwolenia 1, (I-sze pi ętro) i uzyskać potwierdzenie jego 
wniesienia. 

7) Zamawiający moŜe, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia 
jego wysokości. 

8) Na podst. przepisów ustawy,  w prowadzonym postępowaniu nie dopuszcza się tworzenia 
zabezpieczenia poprzez potrącanie z naleŜności za częściowo wykonane roboty. 
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18. Informacje dotycz ące umowy: 

1) Z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą ofertę wg przyjętych 
kryteriów, Zamawiający  zawrze umowę, w której zawrzeć istotne postanowienia do umowy 
– stanowiące załącznik do SIWZ. 
 
 

2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w 
przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy), 

19. Środki ochrony prawnej:  
1) Zgodnie z art. 179 i 180 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wykonawcy, a takŜe 

innemu podmiotowi, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł  lub 
moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej 
ustawy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego, podjętej w postępowaniu  o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przy czym 
w niniejszym postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie 
wobec czynności: 
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty odwołującego. 

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy. 

3) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 

4) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

5) W przypadku odwołania mają zastosowanie przepisy zawarte w Dziale VI ustawy. Z uwagi 
na obszerność tych przepisów naleŜy się z nimi zapoznać, bezpośrednio analizując art.179 
do 198 ustawy. 

6) Zastosowanie mają takŜe przepisy wykonawcze wydane na podst. art. 198 ustawy: 
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280).  
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).  

 
 
 
Sporządził: Z. Kołek, H. Kaczan 
 
 

                                                                                             Zatwierdził w dniu 30.04.2012 r. 
 

. 


