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Rozdział I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Postanowienia ogólne
1.1. Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pojęcie zamówienie jest tożsame z pojęciem 

zamówienie publiczne w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 164, poz.1163 z późn.zm.).

1.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie  przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr 164  poz.1163 z 
późniejszymi zmianami) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

1.3. Finansowanie:  projekt  współfinansowany  ze  środków Unii  Europejskiej  z  Europejskiego  Funduszu 
Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  ZPORR,  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  
Wodnej oraz własnych Gminy.

2. Zamawiający
2.1. Zamówienia udziela Gmina Sawin, 22-107 Sawin ul. Chutecka 12, pokój Nr 20 tel. (082) 567 30 12, 567 30 

92, fax 567 30 12, e-mail ug@sawin.pl

2.2.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na Jego 
stronie  internetowej  www.sawin.pl,  www.sawin.biuletyn.net w  dniu  12.03.2007  r.  oraz  zostało 
przekazane do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12.03.2007r. w celu publikacji w biuletynie zamówień 
publicznych.

3. Tryb zamówienia  
Specyfikacja określa istotne warunki zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Przedmiot zamówienia
4.1.  „Budowa zbiornika retencyjnego NIWA w miejscowości Sawin, powiat Chełm”
4.2. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w rozdziale IV siwz - przedmiar robót.
4.3. Oznaczenie według CPV –  45247270-3
 4.4. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 

wraz z podaniem nazw podwykonawców.

5. Termin wykonania zamówienia i warunki prowadzenia robót
5.1. Zamówienie należy wykonać w terminie:

5.1.1. data rozpoczęcia – 3 dni od daty podpisania umowy, 
5.1.2. data zakończenia robót i odbioru przedmiotu umowy - do dnia 31 maja 2008 roku. 

5.2. Warunki prowadzenia robót w trakcie budowy zbiornika:
5.2.1. prace związane z budową czaszy zbiornika i rurociągu zasilającego zbiornik w wodę należy 
prowadzić w okresie od 1.08.2007r do 31.03.2008r. tj. poza okresem lęgowym ptaków  gniazdujących na 
terenie objętym robotami,
5.2.2. prace związane z usuwaniem drzew i krzewów należy prowadzić w okresie od  1.09.2007r. do 
końca miesiąca lutego 2008 roku tj. poza okresem lęgowym fauny, związanej z zadrzewieniami,
5.2.3. w w/w okresach wyłączonych z prowadzenia robót można prowadzić prace związane z budową 
zjazdu z drogi powiatowej i dróg dojazdowych do zbiornika.

6. Warunki wymagane od wykonawców 
6.1.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki (art.22 ust.1):

6.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, będącej przedmiotem 
zamówienia,

6.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
a) wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat (2002-2006) co najmniej 1 kontrakt odpowiadający swoim 
rodzajem  (inwestycje  o  charakterze  urządzeń  wodnych,  melioracyjnych,  basenów,  zbiorników 
wodnych) i wartością przedmiotowi zamówienia (minimum brutto 8 000 000  PLN),
b) dysponują osobami z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w branży 
drogowej, budowli  melioracji wodnych i ujęć wód oraz  co najmniej  5-letnim doświadczeniem 
zawodowym w tych branżach (kierownicy robót),
c)  minimalne  zatrudnienie  w firmie  w każdym z  ostatnich  trzech  lat  (2004-2006)  -  minimum 20 
pracowników w każdym roku,
d) dysponują (własny, dzierżawa, wynajęcie) niezbędnym sprzętem: tj. sprzęt do robót ziemnych 
(spycharki,  koparki,  ładowarki)  –  minimum  4  sztuki  oraz  samochody  ciężarowe  –  
minimum 4 sztuki.

6.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: 
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a)  bank  lub  kasa  oszczędnościowo-kredytowa,  w  których  wykonawca  posiada  rachunek  bankowy, 
potwierdzi wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy o wartości 
minimalnej 1 500 000 PLN,
b) wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 
kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN

6.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 pzp.
6.1.5. Wniosą wymagane wadium.

6.2.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.23 pzp.
6.3.  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez 

wykonawców oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ według formuły „spełnia/nie spełnia”.
6.4.  Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca  spełnia.

7. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp:

7.1.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg. formularza nr 2).
7.2.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności  oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy pzp, 
wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

7.2.1.Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do ewidencji  działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.2.2.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 
ustawy – Prawo zamówień publicznych,  wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert

7.2.3.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.2.4.Aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca 
nie  zalega z  opłacaniem podatków,  opłat  oraz  składek na ubezpieczenie  zdrowotne lub  społeczne,  lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. W  celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz 
dysponuje  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia, 
wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

7.3.1.Wykaz  wykonanych  inwestycji,  w okresie  ostatnich  pięciu  lat  (2002-2006),  a  jeżeli  okres  prowadzenia 
działalności  jest krótszy – w tym okresie,  1 inwestycji  o charakterze urządzeń wodnych, melioracyjnych, 
basenów, zbiorników  o wartości brutto co najmniej  8 000 000 PLN, z podaniem jej wartości oraz daty i 
miejsca wykonania (wg. formularza nr 4),

7.3.2. dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością,
7.3.3.Wykaz osób (kierownicy robót) , które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia (wg. formularza nr 

3) wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

7.3.4. dokumenty  stwierdzające,  że  osoby  (kierownicy  robót),  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu 
zamówienia,  posiadają  wymagane  doświadczenie  i  uprawnienia  (branża  drogowa,  budowle  melioracji 
wodnych i ujęć wód,

7.3.5.informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników,
7.3.6. wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu jakim dysponuje wykonawca,

7.4.  W  celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:
7.4.1.Informację  banku lub spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  w  których wykonawca posiada 

rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy 
(w wysokości nie niższej niż 1 500 000,00 PLN), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert,

7.4.2.polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 

7.5.  Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: oferta powinna zawierać oświadczenia i 
dokumenty opisane w punkcie 7.1. i 7.2. dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są 
wspólnie.

7.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów określonych w pkt 7.2. składa dokumenty określone w  paragrafie 2 Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający  od 



wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2006r. Nr 87 poz.605)
7.7. Dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę.
7.8.Przy  ocenie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  których  mowa  w  pkt  6.1.  przez 

wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  (konsorcjum)  wielkości  stanowiące   o 
spełnieniu warunków będą zsumowane. 

8. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z  
Wykonawcami i udzielania wyjaśnień

8.1 Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:
- Imię i nazwisko: Lech Kędzierawski i Teresa Oziomek
-  Stanowisko służbowe: Kierownik Referatu Budownictwa, Podinspektor 
- Numer telefonu/faksu :  (082)567-30-92, 567-30-12 
- E-mail: ug@sawin.pl,
- Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): pok. 20 
- Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8-15 
8.2. Wyjaśnienia treści SIWZ (art.38 pzp)

8.2.1. Każdy  wykonawca  ma  prawo  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 6 dni przed upływem terminu składania 
ofert. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie. 

8.2.2. Zamawiający  nie  zamierza  zwoływać  zebrania  wykonawców  w  celu  wyjaśnienia  wątpliwości 
dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.3. Poprawki dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przed upływem 
ostatecznego terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji  istotnych warunków 
zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp;

8.4. Sposób  porozumiewania  się -  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje 
Zamawiający i  Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się 
faksem. 

9. Wadium (art.45,46)
9.1.Wykonawca wniesie wadium w wysokości  60 000,00 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych) przed terminem 

składania ofert.
9.2.  W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) pieniądzu,
b)  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  Spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  z  tym  że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o 
utworzeniu PARP (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 wraz z późniejszymi zmianami).

9.3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr  47 
8192 0002 2001 0000 0853 0004.  Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu 
(wpłaty) załączona do oferty.

9.4.  Wadium zostanie zwrócone lub zatrzymane zgodnie z art.46 ustawy pzp.
9.5.  Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o 

zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez niego prawa do wniesienia protestu.

10. Termin związania ofertą (art. 85 Pzp).
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30  dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu na składanie ofert. 

11. Sposób przygotowania oferty.
11.1. Język ofert
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (art. 9 ust. 2 Pzp). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
w języku innym niż język polski

11.2. Dokumenty składane wraz z ofertą - wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty:
11.2.1. Oferta sporządzona według załączonego wzoru (formularz nr 1);
11.2.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (formularz nr 2) jako zał.Nr 1,
11.2.3. Potwierdzenie wniesienia wadium jako zał. Nr 2,
11.2.4. Kosztorys ofertowy sporządzony na podst. przedmiaru robót (rozdz.IV) jako zał. Nr 3,
11.2.5. Harmonogram rzeczowo-finansowy (według formularza nr 5) – jako zał. Nr 4,
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11.2.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  - jako 
zał.5,

11.2.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 
ustawy – Prawo zamówień publicznych,  wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert - jako zał.6,

11.2.8. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - jako zał.7,

11.2.9.Aktualne zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca 
nie  zalega z  opłacaniem podatków,  opłat  oraz  składek na ubezpieczenie  zdrowotne lub  społeczne,  lub 
zaświadczenia,  że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie na raty zaległych 
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - jako zał.8,

11.2.10. Wykaz osób (kierownicy robót), które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia (formularz nr 3) 
wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych  i  doświadczenia  niezbędnych  do  wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - jako zał.9,

11.2.11.dokumenty  stwierdzające,  że  osoby  (kierownicy  robót),  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - jako zał.10,

11.2.12. Informację o przeciętnej  liczbie zatrudnionych w ostatnich trzech latach, a w przypadku gdy okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,(formularz nr 6)  - jako zał.11,

11.2.13. wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu jakim dysponuje wykonawca, (formularz nr 7)  - 
jako zał.12,

11.2.14.Wykaz wykonanych inwestycji, w okresie ostatnich pięciu lat (2002-2006), a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, (formularz nr 4)-jako zał. 13,

11.2.15. dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością  – jako zał. 14,
11.2.16. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 

rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – jako zał. 15.

11.2.17. Polisę  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – jako zał.16

11.2.18. jeżeli dotyczy, również dokumenty określone w punkcie 7.5 i 7.6.

11.3. Forma i podpisanie oferty
11.3.1.Wykonawca  złoży  ofertę  zgodnie  z  załączonym  wzorcem.  Strony  oferty  z  załącznikami  muszą  być 

ponumerowane;
11.3.2. Oferta  wraz  z  załącznikami  powinna  być  napisana  na  maszynie  (komputerze)  lub  nieścieralnym 

atramentem oraz podpisana przez osobę lub osoby należycie upoważnione do jej  podpisania. Wszystkie 
stronice oferty,  na których zostały  dokonane poprawki  powinny być parafowane przez osobę lub osoby 
podpisujące ofertę;

11.3.3. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych 
przez zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę. W tym 
przypadku  dokonane  korekty  powinny  być  opatrzone  datą  oraz  parafowane  przez  osobę  lub  osoby 
podpisujące ofertę;

11.4. Opakowanie i oznakowanie ofert
11.4.1. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu 

otwarcia ofert i zaadresowana do zamawiającego na adres podany w pkt. 12.1.1. 
11.4.2. Opakowanie powinno być oznaczone identyfikatorem w postaci pieczęci firmy i napisem:

„Oferta na budowę zbiornika „NIWA” w Sawinie”
nie otwierać przed  godziną 13.3o w dniu 12 kwietnia 2007 roku  (data otwarcia ofert).

11.4.3. Jedna oferta - każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum.
11.4.4. Koszty udziału w przetargu  -  wykonawca poniesie  wszelkie  koszty  związane z  przygotowaniem i 

przedłożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11.4.5. Wizja  lokalna  terenu  budowy  -  zaleca  się,  aby  wykonawca  dokonał  wizji  lokalnej  terenu 

przewidzianego do budowy zbiornika, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie  
dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania 
zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.



12. Składanie i otwarcie ofert 
12.1. Termin składania ofert
12.1.1.Zamawiający  musi  otrzymać  oferty  na  podany  adres  Urząd  Gminy  Sawin,  22-107  Sawin  ul.  

Chutecka 12  nie później niż o godzinie 13.00  w dniu 12 kwietnia  2007 roku.
12.1.2. Zamawiający może zmienić termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie z punktem 8.3. W tym 

przypadku  wszelkie  prawa  i  obowiązki  zamawiającego  i  wykonawców,  uprzednio  odnoszące  się  do 
wcześniejszego terminu składania ofert, odnoszą się do nowego terminu składania ofert.

12.2. Oferty złożone po terminie
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego 
na wniesienie protestu (art.84 ust.2).
12.3.  Zmiana lub wycofanie ofert
12.3.1. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać oferty przed upływem terminu do składania ofert;
12.3.2. Zawiadomienie o  zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami 

punktów 11.3. i 11.4., a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami  „ZMIANA” 
lub „WYCOFANIE”.

12.4. Otwarcie ofert i ich ocena
12.4.1.Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym zgodnie z pkt. 12.1. upływa termin ich złożenia. 

Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert odbędzie się dnia  12 kwietnia  2007 roku o godz.13.30 w 
siedzibie Zamawiającego w pokoju 14.

12.4.2. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na 
sfinansowanie zamówienia.

12.4.3. Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, terminy wykonania zamówienia 
oraz okresy gwarancji i warunki płatności, zostaną podane przez zamawiającego podczas otwarcia ofert.

12.4.4. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert, zawierający informacje zgodnie z art. 96 Pzp.

12.5. Jawność postępowania
12.5.1.Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
12.5.2. Oferty  wykonawców  są  jawne  od  chwili  ich  otwarcia.  Nie  będą  ujawnione  informacje  stanowiące 

tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli 
wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.

12.6. Wyjaśnianie ofert i kontakty z zamawiającym 
12.6.1.Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy wykonawca może skontaktować się z zamawiającym, z 

zachowaniem zasady pisemności.
12.6.2. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, 

dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Prośba  o  wyjaśnienie  oraz  odpowiedź  powinny  być  składane  z 
zachowaniem  pisemności  postępowania.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  zamawiającym  a 
wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. 

12.6.3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu 
ceny zgodnie z art. 88 Pzp i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

12.7. Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami
12.7.1.Przed oceną ofert  zamawiający sprawdzi  formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i 

określi  czy  każda  z  ofert  spełnia  wymagane  warunki,  czy  została  ona  prawidłowo  podpisana,  czy  jest 
zabezpieczona wymaganym wadium oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach 
przetargowych.

12.7.2. Ofertę wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24. ust.1 i 2 Pzp uznaje 
się za odrzuconą.

12.7.3. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. art.89 ustawy.

12.8. Poprawianie omyłek rachunkowych
Cena ryczałtowa za cały przedmiot zamówienia podana w ofercie zostanie przez zamawiającego poprawiona 
zgodnie z art.88 Pzp

13. Sposób obliczenia ceny 
13.1. Rozliczenie należności pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będzie w PLN.
13.2.Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w punkcie 4, cena ryczałtowa winna być obliczona na 

podstawie przedmiaru robót i szczegółowych specyfikacji technicznych załączonych do SIWZ.
13.3. Cenę ryczałtową należy podać w formie: netto (bez podatku VAT) i  brutto (łącznie z podatkiem VAT) – 

cyfrowo i słownie
13.4.Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisanych w przedmiarze robót. Pozycje, 

przy  których  nie  zostaną  podane  ceny  za  ich  wykonanie  (nie  wypełnione  pozycje  przedmiaru  przez 
wykonawcę), nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyż zamawiający przyjmuje, że ich koszt 



został pokryty przez inne ceny podane w kosztorysie ofertowym.
13.5.W  cenie  ryczałtowej  ofertowej  będą  zawarte  wszelkie  cła,  podatki  i  inne  należności  płatne  przez 

wykonawcę.
13.6.Cena ryczałtowa w okresie realizacji zamówienia będzie stała i nie będzie przedmiotem zmian.
13.7.Odpowiedzialność  Wykonawcy  w zakresie  objętym proponowaną  ceną  ofertową obejmuje 

także:
a) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
b) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów,
c) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów 
tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,
d) obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Uwaga! Koszt urządzenia placu budowy oraz utrzymania maksymalnego porządku na terenie budowy i terenie 
przyległym oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki należy ująć w kosztach ogólnych.

14. Kryteria wyboru oferty (art.91 Pzp)
14.1.  Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty
14.1.1.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom, zgodnie z punktem 12.7.

14.1.2. Oceniając oferty zamawiający określi cenę ofertową dokonując korekty błędów, o których mowa w 
punkcie 12.8. 

14.1.3. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,  cena -  100 %. Sposób dokonywania oceny wg wzoru: 
ocena = [(Cn : Cb) x 100%] x 100pkt,  gdzie: Cn - cena oferty o najniższej cenie, Cb - cena oferty badanej

15. Formalności jakie powinny być dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

15.1. Zawiadomienie o wyborze oferty (art.92 pzp) i podpisanie umowy (art.94 pzp)
15.1.1.Przed  upływem  okresu  związania  ofertą  zamawiający  niezwłocznie  zawiadomi  pisemnie  wybranego 

wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  a także pozostałych wykonawców o 
dokonanym wyborze.

15.1.2. Zawiadomienie  wykonawcy  o  wyborze  jego  oferty  będzie  jednocześnie  zaproszeniem  do  zawarcia 
umowy, pod warunkiem wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie 
z punktem 16.

15.1.3. Umowa będzie podpisana przez zamawiającego i wybranego wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 
7 dni po zawiadomieniu o wyborze wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie wniesiony protest 
przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania.

15.1.4.Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ i danych zawartych 
w ofercie.

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art.147-151 pzp)
16.1. Zamawiający będzie wymagał od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, według jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy  jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) 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.
16.2. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie w formie:

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i 

rejestrze zastawów.
16.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 
Nr …47 8192 0002 2001 0000 0853 0004.
16.4. Zabezpieczenie ustala się w wysokości …5..% ceny podanej w ofercie (z VATem).
16.5.Zamawiający  nie  dopuszcza  tworzenia  zabezpieczenia  poprzez  potrącenia  z  należności  za  częściowo 

wykonane roboty.



17. Postanowienia umowne
Szczegółowe warunki umowne zawarte są w projekcie umowy stanowiącym rozdział III SIWZ.

18. Opis części zamówienia

1. Zamówienie nie jest podzielone na części.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

21. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje  prowadzenia aukcji elektronicznej.

23. Środki ochrony prawnej
Każdemu Wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie 
publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy prawo zamówień 
publicznych.
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