POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA USŁUGI
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z
2013 r.907, z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą”
NA WYKONANIE ZADANIA
OPRACOWANIE DOKMUNETACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA OBEJMUJĄCEGO
REMONT TEATRU IM. F. CHOPINA W DUSZNIKACH - ZDROJU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa Zamawiającego:
REGON:
NIP:
Miejscowość
Adres:
Telefon :
Fax:
e-mail :
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:

Gmina Miejska Duszniki Zdrój
890717906
883-16-78-039
57-340 Duszniki Zdrój
Rynek 6
074 8697660
074 8669025
bp@duszniki.pl
www.bip.duszniki.pl
7:30 – 16:00

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Gmina Miejska Duszniki - Zdrój
Rynek 6
57-340 Duszniki - Zdrój
znak postępowania: RT.ZP.271.11.2015

ZATWIERDZAM
Burmistrz Miasta
/-/ Piotr Lewandowski
Duszniki Zdrój, dnia 29.09.2015 r.

Rozdział 1.

Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których
zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych poz. 142597- 2015 z dnia 29.09.2015 r.
 strona internetowa Zamawiającego – www.bip.duszniki.pl
 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział 2.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego
obejmującego:
część I remont kapitalny dachu wraz z termomodernizacją oraz
część II budowy kotłowni gazowej z przyłączem dla budynku teatru im. F. Chopina w
Dusznikach – Zdroju (obiekt objęty ochroną konserwatorską w rejestrze zabytków pod
numerem A/4071/1458).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Część I
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i
decyzjami administracyjnymi (w szczególności pozwolenie na budowę) – ilość
egzemplarzy 4 plus 1 w wersji elektronicznej w formatach doc. i PDF.
- remont pokrycia i konstrukcji dachu wraz z termomodernizacją,
- remont elewacji,
- remont tynków i wymalowań wewnętrznych.
W załączeniu inwentaryzacja części dachowej – opis techniczny.
Opracowanie dokumentacji przetargowej – ilość egzemplarzy 2 plus 1 w wersji
elektronicznej w formatach doc. i PDF.
- przedmiar robót – 2 egzemplarze,
- kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze
- specyfikacja techniczna wykonanie i odbiory robót budowlanych – 2 egzemplarze.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
71220000-6 usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Część II
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i
decyzjami administracyjnymi (w szczególności pozwolenie na budowę) – ilość
egzemplarzy 4 plus 1 w wersji elektronicznej w formatach doc. i PDF.
- budowa kotłowni gazowej,
- wykonanie map do celów projektowych w zakresie wymaganym opracowaniem,
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu.
Opracowanie dokumentacji przetargowej – ilość egzemplarzy 2 plus 1 w wersji
elektronicznej w formatach doc. i PDF.
- przedmiar robót – 2 egzemplarze,
- kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze
- specyfikacja techniczna wykonanie i odbiory robót budowlanych – 2 egzemplarze.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
71321200-6 usługi projektowania systemów grzewczych
Podstawy prawne
Opracowanie będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z :
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych, określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. nr 130,
poz. 1389)
- z art. 29 oraz 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( tj. Dz. U. 2013 r. poz. 907)

Rozdział 3.

Oferty częściowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Rozdział 4.

Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 5.

Termin wykonania zamówienia
Całość przedmiotu zamówienia należy zrealizować w terminie do 30 listopada 2015 r.

Rozdział 6.

Informacja o podwykonawcach
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną
zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

Rozdział 7.

część

prac

podwykonawcom

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania,
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z
oryginałem wszystkich dokumentów;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć
formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do
oferty
dokumentów,
wszelka
korespondencja
prowadzona
będzie
z
Pełnomocnikiem;
4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej
Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące
wymagania:
1) następujące dokumenty i oświadczenia:
 oferta,
 wykaz wykonanych usług,
 aktualny odpis z właściwego rejestru,
 aktualne zaświadczenie z US,

 aktualne zaświadczenie z ZUS,
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu
całego konsorcjum.
2) następujące dokumenty i oświadczenia:
 oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz
braku podstaw do wykluczenia z postępowania ustawy,
składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

Rozdział 8.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.
U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), potwierdzające, że:
1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.

Rozdział 9.

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją
niniejszego zamówienia publicznego
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą
w złotych polskich [ PLN ].

Rozdział 10. Warunki

udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków dla każdej część zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w
warunek
2) posiadają wiedzę i doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie
usługi projektowe tożsame z przedmiotem zamówienia: część I – usługi
projektowania architektonicznego, część II – usługi projektowania systemów
grzewczych , z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie (np. referencje)
Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli wykonawca
dołączy do oferty wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.

3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w
warunek
4) sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w
warunek
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania - Wykonawca składa oświadczenie, którego wzór stanowi
Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.
1. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli
wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
2. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, 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,
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa
wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda
przedłożenia przez ten podmiot(y) oświadczeń wskazanych w rozdziale 11 niniejszej
SIWZ oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

Rozdział 11. Wykaz

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
podstaw do wykluczenia w niniejszym postępowaniu

brak

1. Wykonawcy składa następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24
ust. 1 pkt. 2 ustawy.
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskała

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3) AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEGO Oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kast Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
– wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składnia ofert.
4) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik Nr 4 do SIWZ).

Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium
1.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Rozdział 13. Termin związania ofertą
1.
2.

3.

4.

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania
ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza
bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

Rozdział 14.

1.

2.
3.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,
a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się
z Wykonawcami
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą w formie
 pisemnej,
 faksem (nr 074 8669025),
 drogą elektroniczną (adres: bp@duszniki.pl),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub
elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania
Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego
o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania,
4) znak postępowania.

4.
5.

6.
7.

8.

9.


SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego, w godzinach urzędowania
Zamawiającego.
Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38
ust. 1 pkt 3 ustawy, chyba, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji
elektronicznej na adres:bp@duszniki.pl
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego –
www.bip.duszniki.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy
zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o przekazanie SIWZ.
Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców na stronie
internetowej.
Osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Stanisław Duda – Inspektor ds. inwestycji , tel. 074 8697687.

Rozdział 15.

Opis sposobu przygotowania ofert
1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
Gmina Miejska Duszniki - Zdrój
Rynek 6
57-340 Duszniki Zdrój
OFERTA NA WYKONANIE ZADANIA PN.
OPRACOWANIE DOKMUNETACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA OBEJMUJĄCEGO
REMONT TEATRU IM. F. CHOPINA W DUSZNIKACH - ZDROJU
(CZĘŚĆ I LUB CZĘŚĆ II)
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
06.10.2015 r. godz. 10:30
2.

3.

Podpisy:
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby
upoważnione
do
reprezentowania
Wykonawcy/
Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS –
rejestrze przedsiębiorców lub Pełnomocnika,
2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców
przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
Forma dokumentów i oświadczeń:
1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów

4.

5.

6.

7.

8.

dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty,
3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych
należy dołączyć tłumaczenie na język polski.
Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą
jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn.
zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty
(ostatnie strony w ofercie lub osobno),
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.
Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań
określonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.
Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do
oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana
i oznaczona kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór
stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ).
Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania
ofert zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika
prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
Zwrot oferty bez otwierania
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

Rozdział 16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Biuro Obsługi Klienta (parter),
w terminie do dnia 06.10.2015 roku, godz. 10:00
Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny
numer.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (II piętro) dnia
06.10.2015 roku, godz. 10:30
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia,
warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.

7.
8.

Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego.

Rozdział 17.
1.
2.

Opis sposobu obliczania ceny
Wykonawca określi cenę każdej z części oferty brutto, podając ją w zapisie
liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty,
rabaty.

Rozdział 18.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
i sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium –
Cena każdej z części oferty – 100%
Formuła oceny:
Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

KC 

CN
 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
C OB

Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających
odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Rozdział 19.

Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób
określony w art. 94 ustawy.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze
oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na
zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia:
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej;
zaświadczenie GUS o nadaniu numeru REGON.

1.
2.

3.
-

Rozdział 20.
1.

Wymagania
umowy

dotyczące

zabezpieczenia

należytego

wykonania

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

Rozdział 21.

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Projekcie umowy stanowiącej
Załącznik Nr 5 do SIWZ.
2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków
zmian:

zamawiający przewiduje możliwości zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujący
sposób:
a) Termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w drodze pisemnego
aneksu, wyłącznie w wypadku wydłużenia terminu dokonania uzgodnień dokumentacji
przez właściwe jednostki opiniujące, bez winy Wykonawcy.

Rozdział 22.
Nie
1)
2)
3)
4)

Inne informacje
przewiduje się:
zawarcia umowy ramowej,
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział 23.

Pouczenie
o
środkach
ochrony
prawnej
przysługujących
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy.

Rozdział 24.

Załączniki do SIWZ
Formularz ofertowy
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech usług
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 4
Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Załącznik Nr 5
Projekt umowy.
Załącznik nr 6
Inwentaryzacja dachu – opis techniczny.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

