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DPSJ.KG.252.1.2013 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
I.  Informacje ogólne: 

1. Nazwa oraz dane teleadresowe zamawiającego: 
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach 
Jarogniewice, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, 
tel. 061 28 27 027, 061 28 27 011, fax - 061 28 26 110 

2. Podstawa prawna: 
1) Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2010 r. Nr 113 

poz.759 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 
2) Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2010 r. Nr 243, poz.1623 z 

późniejszymi zmianami). 
3) W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych obowiązują 

przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16,    
poz. 93 z późniejszymi zmianami). 

II.  Tryb udzielenia zamówienia:  
Udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

III.  Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac na podstawie dokumentacji: 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w 
Jarogniewicach”.  

2. Modernizacją objęto niżej wymienione segmenty technologiczne: 
1) Przepompownia ścieków. 
2) Komora rozdziału. 
3) Kontenerowa oczyszczalnia biologiczna BIOBLOK PS-25. 
4) Pomieszczenie dmuchaw. 
5) Zagęszczacz osadu. 
6) Sterowanie procesem technologicznym. 
7) Kolektor ścieków. 

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: 
1) Wykonanie wszelkich robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy. 
2) Wywóz nieczystości płynnych w niezbędnym zakresie dla zapewnienia bieżącego 

funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach przez cały okres 
prowadzenia robót, aż do czasu oddania zmodernizowanej oczyszczalni do użytku.  

3) Rozruch oczyszczalni ścieków. 
4) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami związanymi z przedmiotem 

zamówienia przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i 
uprawnienia budowlane oraz sporządzenie planu BIOZ 

5) Zapewnienie rozruchu i materiałów niezbędnych do wykonania rozruchu danych 
urządzeń przez wykwalifikowane osoby, najlepiej wskazane przez dostawcę 
urządzeń, potwierdzając ten fakt w karcie gwarancyjnej danego urządzenia. 

6) Udowodnienie zgodnie z dokumentacją projektową oraz posiadanym przez 
Zamawiającego pozwoleniem wodno prawnym uzyskania efektu ekologicznego 
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przez zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków przez okres minimum 7 dni. Ocena 
uzyskania efektu ekologicznego musi zostać dokonana przez akredytowane 
niezależne laboratorium na zlecenie Wykonawcy, (min. 2 analizy z 
akredytowanym poborem i akredytowaną analizą). 

7) Sporządzenie sprawozdania z rozruchu oczyszczalni. 
8) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu. 
9) Przeszkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego do obsługi 

zmodernizowanej oczyszczalni w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji 
przed rozruchem, w czasie rozruchu i podczas pracy oczyszczalni, najpóźniej po 
zakończeniu robót związanych z modernizacją. Program szkolenia powinien 
uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbędnych 
informacji w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń technicznych 
oraz systemów automatyki. Szkolenie należy przeprowadzić w języku polskim na 
terenie oczyszczalni. Zakres merytoryczny szkolenia powinien wynikać z 
wymagań przedstawionych w specyfikacjach technicznych urządzeń i 
obowiązujących przepisów. 

10) Wyposażenie zmodernizowanej oczyszczalni w stosowne instrukcje. 
4. Zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

1) Projekt budowlany – załącznik nr 8 do SIWZ. 
2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 9 do SIWZ. 
3) Przedmiar robót i kosztorys ofertowy – załącznik nr 10 do SIWZ. 

5. Sposób realizacji zamówienia: 
1) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określonymi dla Wykonawców 
robót w oparciu o dokumenty: 
a) Dokumentacja projektowa. 
b) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
c) Przedmiar robót i kosztorys ofertowy. 
d) Umowa z Wykonawcą robót. 

2) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
a) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego i zapewnienie od dnia rozpoczęcia robót dozoru mienia na 
terenie robót na własny koszt, jeśli taki będzie wymagany. 

b) Zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy na własny koszt 
oraz zapewnienie na terenie prowadzonych robót niezbędnych przejść, dróg 
komunikacyjnych oraz ładu i porządku. 

c) Rozpoczęcie robót nie wcześniej niż w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, ale nie później niż w terminie 7 dni od wskazanego 
możliwego terminu rozpoczęcia robót oraz terminowego wykonania i 
przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem, że 
roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z przedmiotem umowy. 

d) Z chwilą podjęcia robót na terenie robót do chwili oddania przedmiotu 
zamówienia, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach 
ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie, a spowodowane lub będące 
następstwem prac wykonywanych przez sprzęt i pracowników Wykonawcy. 

e) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych odpowiadających co 
do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, określonym w ustawie prawo budowlane oraz innych 
przepisach prawa. 
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f) Okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą 
techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. 

g) Zgłaszanie Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 
sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź 
zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach 
Zamawiającego bądź Inspektora nadzoru inwestorskiego, będzie zobowiązany 
na własny koszt odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu 
poprzedniego. 

h) Informowanie niezwłocznie w formie pisemnej Zamawiającego i Inspektora 
nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 
mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

i) Wykonanie wszystkich prac tak, aby po wykonaniu robót obiekt stanowił 
funkcjonalną całość, w związku z czym należy założyć wykonanie wszystkich 
prac, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji robót. 

j) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin 
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. 

k) Dokonanie rozruchu technologicznego wbudowanych urządzeń przez 
wykwalifikowane osoby wraz ze sporządzeniem sprawozdania z tego rozruchu 
oraz sporządzenie instrukcji obsługi i przeszkolenie w zakresie ich obsługi 
osób wskazanych przez Zamawiającego. 

l) Opracowanie sprawozdania z rozruchu, w którym szczegółowo opisane 
zostaną osiągnięte parametry pracy obiektu, m.in. stopnie redukcji 
zanieczyszczeń otrzymane na podstawie pobranych uśrednionych próbek 
ścieków surowych i oczyszczonych ( min. 2 analizy z akredytowanym 
poborem i akredytowaną analizą), jakość osadu czynnego, parametry 
technologiczne itp. 

m) Wykonanie niezbędnych badań, prób, uzgodnień. 
n) Wykazanie osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego poprzez 

przekazanie dokumentu potwierdzającego ten wynik. 
o) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry oraz 

wymagane normy stosowanych urządzeń i materiałów w tym np. wyników 
oraz protokołów badań, kart gwarancyjnych itp.  

p) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP i ppoż. oraz ponoszenie 
odpowiedzialności w trakcie prowadzonych prac przed wszelkimi możliwymi 
kontrolami przeprowadzanymi przez organy kontroli państwowej. 

q) Zapewnienie na własny koszt transportu i utylizacji odpadów budowlanych 
m.in. gruzu, elementów przeznaczonych do utylizacji itp. powstałych podczas 
realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

r) Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym 
dokonania na własny koszt odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w 
wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni 
lub instalacji. 

s) Zorganizowanie zabezpieczenia prowadzenia robót oraz robót wykonanych w 
przypadku złych warunków atmosferycznych, między innymi w trakcie 
opadów deszczu. 
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3) Zamawiający informuje, iż przekazane Wykonawcy przedmiary robót mają 
charakter informacyjny i nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam 
podstaw wycen ani ilości wykazanych robót.  

4) Zastosowanie urządzeń równoważnych: 
a) Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne 

urządzenia bądź materiały wymienione (opisane) przy pomocy znaków 
producentów lub marki albo patentu, dla określenia minimalnych parametrów 
technicznych, jakościowych i użytkowych urządzeń bądź materiałów w 
Projekcie budowlanym, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i 
odbioru robót, przedmiarach robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź 
materiałami równoważnymi.  

b) Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które 
posiadają nie gorsze lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a 
zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie 
rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

c) W przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych, 
Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu 
wyspecyfikowanych wszystkich tych urządzeń i materiałów wraz z podaniem 
nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz 
załączenia stosownych dokumentów, na podstawie których Zamawiający 
będzie mógł stwierdzić, iż zaoferowane urządzenia lub materiały nie są gorsze 
od urządzeń lub materiałów, które one zastępują. W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości udowodnienie „równoważności” spoczywa na Wykonawcy.  

d) Parametry jakie musi spełnić urządzenie równoważne zostały opisane w 
Projekcie budowlanym oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
wykonania i odbioru robót. 

e) W przypadku stwierdzenia w ofercie urządzeń niespełniających warunków 
równoważności oferta uznana zostanie za nieważną.  

f) W przypadku zastosowania urządzeń lub materiałów równoważnych i 
wystąpieniu w trakcie użytkowania oczyszczalni braku oczekiwanego efektu 
Wykonawca na własny koszt będzie zobligowany do wymiany tych urządzeń 
na spełniające wymogi postawione w Projekcie budowlanym. 

 
 
Zaleca się dokonanie przez Wykonawców własnych oględzin obiektu oczyszczalni na 
miejscu przed przygotowaniem oferty przetargowej. 
 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach ” 
realizowana będzie przy wykorzystaniu środków finansowych pożyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
 
 

6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
45000000-7 – Roboty budowlane. 
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę. 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej. 

45300000–0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,  
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roboty ziemne. 
45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
45112000-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby. 
45113000-2 – Roboty na placu budowy.  
45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów  

komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych. 
45232000-2 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 
45311000-0 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej oraz  

opraw. 
 
IV.  Termin wykonania zamówienia:   

1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w 
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, 
nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 
ustawy PZP. 

2. Termin realizacji zamówienia - do 30.09.2013 r. 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1  
ustawy PZP wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ. 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Wykazanie, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał co najmniej 2 roboty budowlane dotyczące najważniejszych robót w 
zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu oczyszczalni ścieków w 
tym minimum jedną o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto, wraz z podaniem 
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 
dotyczących najważniejszych robót, określających że roboty te zostały wykonane 
w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 
ustawy PZP wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ. 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 
ustawy PZP wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ. 

2. 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. 
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Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 

3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na 
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń (wymienionych w punkcie VI SIWZ)  
dołączonych do oferty wg kryteriów spełnia lub nie spełnia. 

4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi 
spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia każdego Wykonawcy składającego 
ofertę w dniu składania ofert, w dniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz 
Wykonawcy, z którym zamierza zawrzeć umowę przed jej podpisaniem, czy nie 
znajduje się on w wykazie Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując 
zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona 
prawomocnym orzeczeniem sądu.  

6. Aktualny wykaz Wykonawców znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień 
Publicznych. 

 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy PZP. 

 
 
VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP: 
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22    

ust. 1 ustawy PZP należy przedłożyć: 
1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 

wskazanej wyżej ustawy – wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ. 
2) Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane dotyczące najważniejszych 
robót w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu oczyszczalni 
ścieków w tym minimum jedną o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto, wraz 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających że roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg wzoru załącznika nr 3 do 
SIWZ. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
PZP należy przedłożyć: 
1) Oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg. 
wzoru załącznika nr 2 do SIWZ. 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
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ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt.2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy PZP (pkt. V. 1. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu 
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. VI. 2. SIWZ. 

4. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. 

5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do 
jej prawdziwości kopii dokumentu, Zamawiający może żądać przedstawienia 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

6. Dokumenty wymagane w przypadku składania ofert wspólnych: 
1) Oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu mogą być złożone oddzielnie lub jako wspólne – spełnienie przez 
nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. 

2) Oświadczenie i dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania wymienione w pkt. VI. 2. SIWZ składają wszyscy Wykonawcy 
składający ofertę wspólną. 

3) W przypadku spółki cywilnej dokumenty wymienione w pkt. VI. 2. SIWZ mają 
dotyczyć zarówno każdego ze wspólników spółki cywilnej. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wykazujących brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z powodu niespełniania 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości - dokumenty powyższe powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa 
się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
Wymagania co do daty wystawienia stosuje się odpowiednio. Dokumenty te należy 
złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

 
VII.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują sobie w formie pisemnej poprzez przesłanie ich faksem lub drogą 
elektroniczną. Wszelkie oświadczenia, dokumenty i informacje przekazywane 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami faksem lub drogą elektroniczną muszą dla 
swej ważności być jednocześnie potwierdzone w formie pisemnej. 
Numer faksu Zamawiającego:  61 28 26 110 
Adres elektroniczny Zamawiającego: pomoc@dps.jarogniewice.pl 
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2. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień na piśmie wszystkim Wykonawcom, 
którzy pobrali specyfikację, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, chyba że wniosek o wyjaśnienie wpłynie po dniu, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert – tzn. po 16.05.2013 r. 

3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosków lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania.  

4) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, 
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawnienia 
źródła zapytania oraz na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

5) Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ.  

3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest 
pan Paweł Jakubowicz – Kierownik Działu Gospodarczego Domu Pomocy Społecznej 
w Jarogniewicach. 

4. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania Wykonawców. 
 
VIII.  Wadium 

1. Przystępując do przetargu Wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości            
5 000,00zł. 

2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj. do 
dnia 24.05.2013 roku, do godz. 10:00. 

3. Wykonawca może wnieść wadium w: 
1) Pieniądzu. 
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 
3) Gwarancjach bankowych. 
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych. 
5) 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 póź. zm.). 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić 
wadium przelewem na rachunek: 27 8666 0004 0108 2758 2000 0003. Do oferty 
należy dołączyć kserokopię przelewu wadium. 

5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w 
wyznaczonym terminie składania ofert znajdzie się na wskazanym rachunku 
bankowym Zamawiającego. 

6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
7. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy 

załączyć do oferty w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
8. Oryginał wyżej wymienionego dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie razem 

z ofertą, przed terminem składania ofert. 
9. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde 

pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, 
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zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

10. Poręczenie powinno zawierać: osobę dłużnika głównego (Wykonawcę), wysokość 
kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika (do ostatniego 
dnia terminu związania ofertą z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego 
terminu), zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku nie 
zawarcia umowy przez Wykonawcę. 

11. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy. 

12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 15. 

13. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jednocześnie Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie określonej kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to 
z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

16. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana: 
1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie. 
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie 

uzupełnił dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od 
niego. 

3) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
4) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

IX.  Udzielanie zaliczek na poczet realizacji zamówienia 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia 

 
X. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert. 
 
XI.  Opis sposobu przygotowania i składania oferty oraz jej wycofania bądź zmiany: 

1. Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty: 
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1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg wzoru załącznika   
nr 1 do SIWZ. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzone wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ. 

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
sporządzone wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ. 

4) Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony wg wzoru załącznika nr 3 do 
SIWZ. 

5) Tabela elementów scalonych, sporządzona wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ. 
6) Oświadczenie Wykonawcy o realizacji zamówienia samodzielnie lub przy 

współudziale podwykonawców wraz z zaznaczeniem, którą część zamówienia 
zamierza powierzyć podwykonawcom wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ. 

7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

8) Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do 
podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z 
przepisów prawa lub innych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być 
przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem. 

9) Dowód wniesienia wadium. 
10) Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VI. SIWZ potwierdzające 

spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 
wymienionych w pkt. V. SIWZ. 

11) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 2 pkt.5 ustawy PZP wraz z informacją, czy istniejące powiązania nie 
prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub informację o tym, że Wykonawca nie 
należy do grupy kapitałowej wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ. 

12) Oświadczenie dotyczące materiałów bądź urządzeń równoważnych wg wzoru 
załącznika nr 6 do SIWZ. 

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Ofertę należy złożyć na 
formularzu ofertowym podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na papierze w 
sposób czytelny i trwały (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski 
przez Wykonawcę. 

5. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu. 
6. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku i być ceną ryczałtową za wykonanie całego zakresu robót zgodnie z 
przedmiarem robót, dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. 

7. Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę. 
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
9. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być 

również podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
10. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie zmiany lub poprawki (również te przy użyciu 

korektora) powinny być poparte podpisem osoby uprawnionej do podpisania oferty. 
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11. Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z 
numeracją stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie 
oferty. 

12. Oferta powinna być spięta w sposób trwały tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe 
zdekompletowanie, zapakowana w dwóch kopertach, każda powinna być 
zaadresowana do Zamawiającego, opieczętowana przez Wykonawcę i opisana w 
następujący sposób: 

 
            „Przetarg nieograniczony – Modernizacja oczyszczalni ścieków,  

Nie otwierać przed dniem 24.05.2013  r. do godz. 10:20” 
 

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z powodu złożenia oferty niezgodnie z 
powyższym opisem, która może zostać potraktowana jako zwykła korespondencja. 

14. Wykonawca nie później niż przed upływem terminu składania ofert ma prawo zastrzec 
w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca 
powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż 
stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej powinien być 
dostarczony do Zamawiającego w oryginale, ale nie wpięty trwale w ofertę (w ofertę 
należy wpiąć kserokopię dokumentu). 

16. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela 
Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty. 

17. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. 
1) Zmiana oferty musi być złożona według takich samych zasad, jak złożona 

wcześniej oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowym opisem „ZMIANA 
OFERTY”. 

2) Wycofanie oferty musi być złożone według takich samych zasad, jak złożona 
wcześniej oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowym opisem „WYCOFANIE 
OFERTY”. 

3) Koperty oznaczone opisem „WYCOFANIE OFERTY” będą otwierane w 
pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, 
koperta z ofertą nie będzie otwierana. 

4) Koperty oznaczone opisem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte wraz  z ofertą 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany. 

 
XII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, w terminie do dnia 
24.05.2013 r. do godziny 10:00 lub przesłać do w.w. terminu na adres 
Zamawiającego. 

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez zbędnej zwłoki. 
3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.05.2013 r. o godz. 10:20 

w sali konferencyjnej w budynku „Siloam”. 
4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert podczas której: 

1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2) Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwę oraz adresy Wykonawców, a 
także informacje dotyczące ceny. 



 12

3) Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 
otwarciu ofert, na ich wniosek, informacje, o których mowa w pkt. 1) i 2). 

 
XIII.  Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Wykonawca wskazuje cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia w 
oparciu o Dokumentację projektową, Szczegółową Specyfikację Techniczną 
wykonania i odbioru robót, zasady wiedzy i sztuki budowlanej, a także z 
uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia, jak 
również prac uznanych za konieczne do wykonania przez Wykonawcę w trakcie 
oględzin obiektu oczyszczalni.  

2. Załączony do SIWZ przedmiar robót ma charakter jedynie informacyjny i może być 
traktowany tylko jako materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez 
Wykonawcę. 

3. W cenie oferty należy uwzględnić rozwiązanie i usuwanie wszelkich kolizji ujętych i 
nieujętych w przedmiarze robót (a ujętych w dokumentacji projektowej) i wszystkie 
inne prace niezbędne do osiągnięcia rezultatu umowy. 

4. Wyliczone przez Wykonawcę wartości netto, brutto oraz podatek VAT za wykonanie 
poszczególnych elementów robót należy wpisać do Tabeli elementów scalonych, 
sporządzonej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ oraz w tej 
tabeli wyliczyć cenę oferty brutto. 

5. W przypadku gdy Wykonawca naliczy stawkę podatku VAT od towarów i usług inną 
niż 23%, musi wskazać podstawę prawną jej zastosowania. 

6. Jeżeli Wykonawca naliczy podatek VAT niezgodny z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.), oferta będzie podlegała 
odrzuceniu. 

7. Cena przedstawiona w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) jest sumą 
poszczególnych wartości wskazanych w Tabeli elementów scalonych (załącznik nr 4 
do SIWZ). 

8. Cena ofertowa musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, 
w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w umowie 
(załącznik nr 7 do SIWZ). 

9. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej. 
10. Zamawiający informuje, iż będzie wymagał od wybranego Wykonawcy przed 

podpisaniem umowy dostarczenia kosztorysu szczegółowego zgodnego ze złożonym 
Formularzem ofertowym i Tabelą elementów scalonych. 

11. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały w 
umowie (załącznik nr 7 do SIWZ). 

12. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów 
nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i który w Formularzu ofertowym poda cenę z zerową stawką podatku VAT, 
Zamawiający na etapie oceny i porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek 
od towarów i usług VAT w wysokości 23%. Powyższe wynika z konieczności 
ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążać Zamawiającego z tytułu realizacji 
zamówienia. 

13. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) Oczywiste omyłki pisarskie. 
2) Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek. 
3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty. 
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14. Zamawiający po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny 
niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
XIV.  Opis kryteriów wyboru oferty: 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium: 
 
Cena - 100 % 
 

2. Zamawiający obliczy ilość punktów dla danego Wykonawcy zgodnie ze wzorem: 
 

Ilość punktów = 100)( x
badanejofertycena

niejszejnajkorzystofertycena
  

 
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów 

spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 
4. W przypadku, gdy niemożliwy będzie wybór oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 

iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli takie oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając 
oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej 
ofertach. 

5. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy 
złożyli oferty. 

 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy: 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną lub 
w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie wykluczono żadnego 
Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. 

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 zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy PZP 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia 
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy PZP. 

4. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy zamawiającemu: 
1) Dokument potwierdzający posiadanie przez osobę wskazaną na Kierownika robót 

wymaganych uprawnień budowlanych oraz, że jest wpisana na listę członków 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (kserokopia uprawnień i aktualnego 
zaświadczenia). 

2) Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego 
w pkt. XVI SIWZ. 

3) Kosztorys szczegółowy. 
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4) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia - umowę regulującą współpracę podmiotów wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

5) Oryginał zawartej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej ważnej 
nie później niż od daty rozpoczęcia robót do czasu odbioru końcowego (do 
wglądu). 

5. Wzór ogólnych warunków umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
XVI.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
10% ceny ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku formach: 
1) Pieniądzu – na numer konta Zamawiającego 27 8666 0004 0108 2758 2000 0003 
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. 
3) Gwarancjach bankowych. 
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych. 
5) Poręczeniach udzielonych 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. 

4. Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, to może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 
następujących terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
2) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 
7. Zamawiający zatrzyma 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

okres rękojmi rozszerzonej na okres gwarancji. 
 
XVII.  Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy. 
2. Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem poniższych przypadków: 
1) Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: 

a. Konieczności przeprowadzenia innych prac niezidentyfikowanych, 
b. Zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności: 
- Wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego. 
- Konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji 

projektowej. 
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- Działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego 
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z 
pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu 
ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 

- Działania osób trzecich uniemożliwiających prowadzenie prac, które to nie 
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 

2) Obniżenia kosztu wykonania robót i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy. 
3) Wydłużenia terminu gwarancji. 
4) Poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu 

robót lub zmianę technologii. 
5) Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub 

zmiany obowiązujących przepisów. 
6) Rezygnacji z części robót i tym samym obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
7) Zmiany Podwykonawców. 
8) Zmiany nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych. 
9) W wyniku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, a mających wpływ na prawidłową realizację umowy. 
3. Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne za: 
1) Nie wykonanie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust 3 umowy - w 

wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 
za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po upływie terminu. 

2) Nie usunięcie w terminie wad stwierdzonych podczas odbioru oraz w okresie 
gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o 
którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po 
upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego. 

3) Odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, jeżeli 
szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia naliczonych 
kar umownych. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w 
przypadku niedotrzymania terminu płatności wynagrodzenia. 

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

8. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
9. Wszelkie wnioski i dokumenty dotyczące ewentualnych zmian w umowie wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
XVIII.  Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania: 

1. Zgodnie z ustawą PZP Wykonawcy przysługuje wniesienie odwołania wobec 
poniższych czynności: 
1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia. 
3) Odrzucenia oferty odwołującego. 
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2. Odwołania wnosi się w terminach przewidzianych w art.182 ustawy PZP. 
3. Zgodnie z art.181 ustawy PZP Wykonawca może w terminie przewidzianym do 

wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.  

 
XIX.  Opis części zamówienia:  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

XX. Informacje dodatkowe: 
1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
XXI.  Informacja o ofertach wariantowych:  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

XXII.  Informacja o walutach obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między Zamawiającym a Wykonawcą: 
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
 

XXIII.  Warunki zło żenia oferty przez podmioty występujące wspólnie: 
1. W przypadku składania oferty przez kilka występujących wspólnie podmiotów 

(konsorcjum), podmioty te: 
1) Dołączają do oferty pełnomocnictwo, w którym ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez prawnie upoważnionych 
przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie. Oryginał lub 
kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa należy dołączyć 
do oferty. 

2) Składają razem jedną ofertę, podpisaną przez ustanowionego pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

3) Podlegają takim samym warunkom podmiotowym jak pozostali oferenci, które są 
określone w punkcie V. SIWZ. 

4) Dołączają do oferty wymienione dokumenty w SIWZ. Dokumenty te mogą być 
przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę, chyba że wymagany jest oryginał. 

2. Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana, to przed zawarciem umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
umowy konsorcjum, która: 
1) Stwierdza, iż partnerzy konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie za całość 

podjętych zobowiązań związanych z wykonaniem zamówienia publicznego. 
2) Jest zawarta co najmniej na czas trwania umowy o wykonanie zamówienia 

publicznego, przedłużonego o okres obowiązywania gwarancji i rękojmi. 
3) Jest zawarta w formie pisemnej. 
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Osobami wykonującymi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są:  

1. Zbigniew Gordziej, 
2. Paweł Jakubowicz, 
3. Beata Ścigacz, 
4. Lidia Hojan, 
5. Tomasz Sajewski, 
6. Aleksander Heller 
7. P.P.H.U. SADEKO Mirosław Nowak            
 

Złożone oferty będzie rozpatrywała komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego w 
składzie:  

1. Paweł Jakubowicz - przewodniczący komisji 
2. Lidia Hojan  - sekretarz komisji 
3. Beata Ścigacz  - członek komisji 
4. Joanna Krawczyk - członek komisji 
 

Załączniki : 
1. Formularz ofertowy wraz zobowiązaniem i oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym 

m.in.: 
a. Wysokości ceny za realizację zamówienia. 
b. Spełnienia warunków zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
c. Wykonywania zamówienia samodzielnie lub przy współudziale 

podwykonawców. 
d. Wniesienia wadium. 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art.24 ust.1. ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

3. Wykaz wykonanych robót. 
4. Tabela elementów scalonych. 
5. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.   
6. Oświadczenie dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. 
7. Projekt umowy. 
8. Projekt budowlany. 
9. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
10. Przedmiary robót oraz kosztorys ofertowy.  

 
 
 
 
Jarogniewice, dnia  07.05.2013 r.  
 


