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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska
W miejscowości Pyzdry

ZATWIERDZAM
...…………
<Podpis kierownika Zamawiającego>

Pyzdry, dnia …………………………r.

I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina i Miasto Pyzdry
Ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry
NIP: 789 – 16 – 49 - 986
Tel.: (063) 276 883 33 wew. 116
e-mail: zp@pyzdry.pl

Regon 311019415
fax.: (063) 276 883 33 wew. 121

II.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.)
zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
(poniżej 5 000 000 euro).

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej na długości 0,858 km w
ulicach Zwierzyniec i Miłosławska w Pyzdrach, pow. Wrzesiński, woj. Wielkopolskie.
Sieć kanalizacyjną oraz przykanaliki studzienek ściekowych należy wykonać z rur PVC o
połączeniach kielichowych 200 x 5,9 mm, 250 x 7,3 mm, 315 x 9,2 mm i 400 x 11,7 mm.
Sieci kanalizacyjne należy uzbroić w studnie betonowe z prefabrykowanych elementów
betonowych i żelbetowych. Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe do budowy
studzienek wykonane mają być z wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i
mrozoodpornego (F50) betonu wysokiej jakości, klasa nie niższa niż B40. Średnica studni
1000m. Wpusty uliczne kołnierzowe, ciężkie klasy D400 z rusztem żeliwnym o wymiarach 590
x 390 x 70 mm mocowane w korpusie zawiasowo. Na wylocie kanału deszczowego
zamontować wylot betonowy DN 400 zgodnie z projektem. Dla zabezpieczenia koryta cieku
Flisa należy wykonać umocowanie dna i skarpy. Wykonać piaskownik w formie zbiornika
prostokątnego, żelbetowego o wymiarach zewnętrznych.
- długość:330 cm
- szerokość: 255 cm
- wysokość 210 cm
Zbiornik wykonać jako żelbetowy z betonu C30/C37, wodoszczelny (W8) i mrozoodporny
(F150). Zbiornik przejezdny z kominem włazowym z kręgów betonowych Ø1000 mm, Właz
żeliwny ciężki, przejazdowy, klasy D400 z ryglami. Zwieńczenie włazu wg normy EN – PN
124:200.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. Roboty ziemne – budowa kanału,
b. Roboty ziemne – przykanaliki,
c. Budowa kanalizacji – kod CPV 45 23 24 10 – 9

d.
e.
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• Kanały
• Przykanaliki
usuniecie kolizji,
inwentaryzacja geodezyjna – powykonawcza.

Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary
robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
Przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy dla wskazania technologii,
która rzutuje na wysokość ceny Wykonawcy.
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na okres 36
miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu
odbioru końcowego robót.
Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany jest do
przygotowania harmonogramu wykonywania robót i przedłożenia go Zamawiającemu
w terminie do 15 dni od daty zawarcia ww. umowy. Harmonogram zostanie
przedstawiony Zamawiającemu do zapoznania się, naniesienia ewentualnych
poprawek lub uwag i zatwierdzenia go.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia standardów technicznych,
technologicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej
sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią
proponowane przez wykonawcę materiały i urządzenia.
Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i
materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na
budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych. Urządzenia zaproponowane przez wykonawcę muszą
gwarantować równoważność w stosunku do tych, które przewiduje dokumentacja,
pod warunkiem zachowania przez Wykonawcę podstawowych wymogów
dotyczących zaprojektowanej technologii.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania informacji odnośnie miejsca
zainstalowania i pracy urządzenia równoważnego oraz dokonania oględzin i
sprawdzenia jego działania na wskazanym obiekcie.
Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były
prototypami. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie
wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem,
kosztów eksploatacji, niezawodności działania. Możliwość zastosowania urządzeń
równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami
określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych.
Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające
wprost z dokumentacji projektowej oraz przedmiarów, jak również nieujęte w
dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: obsługę i inwentaryzację
geodezyjną wykonywanych robót (3 egz.), roboty przygotowawcze, porządkowe,

zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy (dostawa
wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie,
zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), organizację ruchu na czas
prowadzenia robót, koszty dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz, koszty wywozu i
utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich opłat
związanych z odbiorem robót.
5. Zamawiający informuje, że powoła Inspektora Nadzoru. Zamawiający powierzy
Inspektorowi Nadzoru zarządzanie i nadzór nad realizacją robót, stanowiących
przedmiot zamówienia, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy
wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji
robót oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonym w
umowie z Wykonawcą Robót terminie. Inspektor Nadzoru będzie działał w zgodzie z
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami).
6. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z reżimem technologicznym,
określonym przez Polskie Normy, producentów poszczególnych elementów,
produktów, materiałów i urządzeń.
7. Wszystkie użyte do budowy materiały muszą odpowiadać parametrom podanym w
projekcie, powinny posiadać odpowiedni atest i świadectwo dopuszczenia, wydane
przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich w
budownictwie. Dokumenty te należy przedłożyć inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i Zamawiającemu.
8. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być
powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w
ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
9. W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców
Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z
postanowieniami art. 2 pkt. 9b i wytycznymi zawartymi w art. 143b ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047)
10. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia
budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od
odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed
przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia przedłożył polisy lub inne
dokumenty ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie ubezpieczenia na okres od dnia
rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, obejmującego:
1) ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego do wysokości 100%
umownego wynagrodzenia,
2) ubezpieczenie osób trzecich.
11. Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były
przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwiania odpadów.
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych
dokumentów.
12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z
obowiązującym prawem, w tym zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska.

13. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
16. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
18. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieści informacje:
• zmianach w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ,
• wyjaśnienia zapisów SIWZ,
• informację o wyborze wykonawcy i udzieleniu zamówienia.
19. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
20. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
21. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:
1) Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór
Wykonawcy.
2) Wykonawca może dokonać zmian osób, pełniących funkcje kierownicze na
budowie z zachowaniem właściwych kwalifikacji zawodowych
IV. Termin wykonania
Data rozpoczęcia robót 05.05.2014
Data zakończenia robót 31.07.2014

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - potwierdzenia spełniania tego
warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI.
ppkt 1.1. SIWZ.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji
deszczowej o wartości robót nie mniejszej niż 750 000 zł (siedemset pięćdziesiąt
tysięcy złotych) każda, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca

wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o
spełnianiu warunku, tj. liczba wykonanych robót, będą zsumowane z dokumentów
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego dla wartości
robót budowlanych należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych
robót, podając datę i kurs. - potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający
dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz
dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 1.2. SIWZ.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie wykwalifikowaną kadrą,
niezbędną do kierowania robotami, będącymi przedmiotem zamówienia. Osoby
wyznaczone do kierowania robotami muszą posiadać wymagane uprawnienia i
doświadczenie w kierowaniu robotami w swojej branży.
Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
o specjalności w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych.
-potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie
oświadczenia
wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów
wymienionych w pkt VI. ppkt 1.3 SIWZ.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 750 000 zł (siedemset
pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub jej równowartość w walucie obcej.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane finansowe
w innej walucie niż polski ZŁ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie
średni kurs NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VI. 1. SIWZ, metodą spełnia
/ nie spełnia.
UWAGA:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych 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 – w formie oświadczenia – do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie musi
wskazywać przekazane zasoby (rodzaj i ilość), wskazywać okres na jaki zostaną
przekazane oraz formę stosunków prawnych łączących Wykonawcę z tymi podmiotami.
V.A. WARUNKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Z MOCY ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ OPIS SPOSOBU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawca winien wykazać brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24
ustawy Prawo zamówień publicznych. Potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z
mocy art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych odbywać się będzie na podstawie
złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VI.A. SIWZ.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku:
1.1. Posiadania uprawnienia do wykonywania czynności i robót objętych przedmiotem
zamówienia:
Wykonawca złoży oświadczenie, że:
• posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
• posiada wiedzę i doświadczenie,
• dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
• znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację
zamówienia.
UWAGA:
a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 2a do SIWZ.
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej
wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie lub co najmniej jeden z tych
Wykonawców.
1.2. Posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia:
1) oświadczenie jak w punkcie 1.1,
2) wykaz minimum 2 robót budowlanych o zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej i
sanitarnej o wartości robót nie mniejszej niż 750 000 zł (siedemset pięćdziesiąt

tysięcy złotych) z wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
Wykaz robót Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU Nr 3.
UWAGA:
a) Dla robót wymienionych w wykazie należy załączyć dokumenty potwierdzające, że
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.
b) Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy
przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa
Przejęcia/Protokołu odbioru robót, podając datę i kurs.
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać
będą spełnianie warunku określonego w pkt V.2. SIWZ.
d) Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 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 wykonywaniu zamówienia.
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
Do wykonania zamówienia:
1) oświadczenie jak w punkcie 1.1,
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób
Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU Nr 4.
UWAGA:
a) Należy podać liczbę lat doświadczenia.
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej
wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.
c) Wykonawca, który polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,
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 wykonywaniu zamówienia.
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej, posiadają wymagane przepisami ustawy
Prawo budowlane uprawnienia, wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie do
właściwej okręgowej Izby Samorządu Zawodowego.

Treść wymaganego Oświadczenia Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 4 do
SIWZ.
UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie.
1.4 Znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia:
1) oświadczenie jak w punkcie 1.1,
2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy 750 000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
UWAGA:
Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym
należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
a) wypełniony formularz „Oferta”,
b) zestawienie rzeczowo - finansowe na załączniku nr 1a
VI.A. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIAZ POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
UWAGA:
1) Treść wymaganego Oświadczenia Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 2b
do SIWZ.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
UWAGA:

1) Treść wymaganego Oświadczenia (dla osób fizycznych) w zakresie art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy prawo zamówień publicznych składanego przez osoby fizyczne
Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 2c do SIWZ.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokument wymieniony w ppkt 2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
UWAGA 1:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt VI.A. pkt 2.
SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1. UWAGI 1, 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. UWAGI 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone 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. Zapisy pkt 2. UWAGI 1 stosuje się odpowiednio.
UWAGA 2:
Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, o których mowa w § 7 ust. 2
rozporządzenia 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, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy
lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski.
3. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAK ŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej,
w języku polskim.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem należy
niezwłocznie potwierdzić pisemnie.
W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, który udzieli niezwłocznie wyjaśnień oferentowi w
terminie zgodnym z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął
po upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na
stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie
internetowej, na której udostępnił specyfikację.
Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na
adres:
Gmina i Miasto Pyzdry w Pyzdrach
Ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry
Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie postępowania Jest:
Mirosław Balicki – pok. Nr 16 w godz. 8.00 - 15.00

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 18 000 złotych
(słownie: osiemnaście tysięcy złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu
składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących
formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
1) w pieniądzu,

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i
Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
Nr 30 9681 0002 3300 0101 0016 0130 PBS we Wrześni o/Pyzdry
Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy umieścić w osobnej kopercie,
opisanej „WADIUM” i włożyć do koperty zawierającej ofertę.
2. Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez
Zamawiającego wykluczony z postępowania.
3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z
ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa.
3) W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

2.
3.
4.
5.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Ofertę składa się w języku polskim.
Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać:
1) wypełniony formularz OFERTA, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ;
OFERTA musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do
reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (pieczątka i podpis lub czytelny podpis). W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu
OFERTY w miejscu „WYKONAWCA/WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) wymienione w pkt VI. SIWZ oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu,
2) wymienione w pkt VI. SIWZ oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie
przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego w
SIWZ,
3) wymienione w pkt VI.A. SIWZ oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
4) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa -jeżeli OFERTA
lub inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do
reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo,
5) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
6) dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie
podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku Wykonawcy
polegającego 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.
Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane lub
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione)
do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy (pieczątka i podpis lub czytelny podpis).
Dokumenty wystawione przez inne organy muszą być oryginałami lub kopiami
poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione)
do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy (pieczątka i podpis lub czytelny podpis). W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca wykazując spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio

Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub te podmioty.
1. Zamawiający informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert dokonał zastrzeżenia, że nie
mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych
podczas otwarcia ofert.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310
Pyzdry lub przesłać na powyższy adres. W wypadku przesłania oferty będzie się liczyła
data jej wpłynięcia do siedziby zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 30 stycznia 2014 r. o godz. 9:00
Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie,
zaadresowanej na adres Zamawiającego, posiadającej oznaczenie:
„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska w miejscowości
Pyzdry
– nie otwierać przed 30.01.2014r. godz. 9.30 ”
1) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę. Zmianę oferty zaleca się przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami
ppkt 1., a wewnętrzną i zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczyć napisem
„ZMIANA".
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości:
- mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która
została złożona po terminie.
2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 30.01.2013 r. o godz. 9.30
Otwarcie ofert jest jawne.
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
3) Informacje, o których mowa w ppkt 1. i 2. przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena ofertowa musi być jednoznaczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako
obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cenę ofertową należy podać w ZŁ (PLN) wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku. VAT wliczony będzie do faktur zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

3.

Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia
określonego w niniejszej SIWZ zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót (ST) oraz przy zastosowaniu obowiązujących norm.
4. Przedmiar Robót załączony do SIWZ należy odczytywać w powiązaniu z SIWZ, Umową,
Projektem budowlanym i wykonawczym oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot -załączniki do SIWZ. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze
szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i ze sposobem ich wykonania. Całość
robót ma być wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia opisanym w SIWZ.
5. Do oferty należy dołączyć zestawienie rzeczowo - finansowe.
6. Cena oferty musi określać wynagrodzenie za realizację całości zamówienia, uwzględniać
wszystkie wymagania wykonania zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia.
7. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające
wprost z dokumentacji oraz przedmiarów, jak również nie ujęte w dokumentacji, a
niezbędne do wykonania zadania, tj.: roboty przygotowawcze, porządkowe,
zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, koszty wywozu i
utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich opłat
związanych z odbiorem robót.
8. Cena oferty musi uwzględniać podatek od towarów i usług VAT.
9. W formularzu oferty należy podać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto.
10. Ceny nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄC WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na
podstawie kryterium oceny ofert określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium o
następującym znaczeniu:
Cena - 100 %
3. Sposób oceny ofert:
−

sposób oceny – punktowo w skali od 0 do 100 pkt ;

−

liczba punktów( C ) liczona będzie w następujący sposób:
C= (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 100

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści

oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o
których mowa w ppkt 1.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
5. Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze Umowy stanowiącym
ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiającego.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10%
ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:
• pieniądzu,
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje
na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi

o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
nr Nr 30 9681 0002 3300 0101 0016 0130 PBS we Wrześni o/Pyzdry
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach
określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pozostałe informacje
dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera wzór Umowy ZAŁĄCZNIK
NR 5 do SIWZ.
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ 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 przekazuje wzór Umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia
publicznego – stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
XVII.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w
Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się 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 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.

6.

7.
8.
9.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy
Działu VI ustawy Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z
jej wniesieniem.

