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OEA.A-27/2-4/2011 
 

 
 
 
 
 
SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
Podstawa prawna: art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
(tekst jednolity Dz. U. z  2010 r. Nr  113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej 
„ustawą” 

 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 
ADAPTACJA ISTNIEJ ĄCYCH POMIESZCZE Ń W BUDYNKU KOMENDY 
POWIATOWEJ PA ŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W KO ŚCIANIE  NA 
SIEDZIBĘ POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W 
KOŚCIANIE, 64-000 Kościan, ul. Ks. Piotra Bączkowskiego 5a. 
 
 
 
Wartość szacunkowa zamówienia jest niŜsza od równowartości kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    SIWZ opracował: 
                                                                                                  

Oddział Ekonomiczny i Administracyjny  
PSSE w Kościanie 

                     
 
 
                  
 
                                                                       
 
 
 
 
Kościan, marzec 2011 r. 
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§ 1. Zamawiający 
 Nazwa:  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie 
 Adres:   64 – 000 Kościan, ul. Piaskowa 42a 

NIP: 698-14-73-088 
Regon: 410390707 
e-mail: psse.koscian@pis.gov.pl 
internet: http://pssekoscian.pis.gov.pl/ 
Tel.  65- 512-63-37; 65-512-22-33 
Fax. 65-512-22-33 

Zwany dalej „Zamawiającym” 
 
§ 2. Przedmiot zamówienia:  
 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 
Kod CPV:45262500-6 Roboty murarskie 
Kod CPV:45262600-7 Ścianki działowe 
Kod CPV:45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
Kod CPV:45423114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych 
Kod CPV:45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
Kod CPV:45432112-2 Kładzenie terakoty 
Kod CPV:45432200-6 Okładziny ceramiczne ścian 
Kod CPV:45442100-8 Roboty malarskie 
Kod CPV:45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 
Kod CPV:45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Kod CPV:45300000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
Kod CPV:45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania 

powietrza 
Kod CPV:45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania 
Kod CPV:45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
Kod CPV:45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych 
Kod CPV:45314310-7 Instalacje okablowania komputerowego 

 
  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku 
Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kościanie na siedzibę 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie, 64-000 Kościan, ul. Ks. 
Piotra Bączkowskiego 5a.  

 
2. Zakres prac przewiduje wykonanie:  

a) robót przygotowawczych, 
b) robót murowych  
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- zamurowanie ścian 
- izolacje przeciwwilgociowe, 

c) tynków i okładzin ścian , ścianki gipsowe 
- tynki i okładziny ścian w pomieszczeniach mokrych (sanitarnych) 
- tynki i okładziny ścian , 

d) podłoŜy i posadzek 
- posadzka klatki schodowej 
- podłogi w sanitariatach 
- inne podłogi 

e) malowania 
- malowanie ścian w pomieszczeniach sanitarnych 
- malowanie ścian  
- malowanie elementów stalowych (ślusarsko – kowalskich) 
- malowanie ścian w korytarzach i na klatkach schodowych, 

f) osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej 
- okna 
- drzwi wewnętrzne 
- ościeŜnice, 

g) wykonanie elementów kowalsko - ślusarskich 
- balustrady, 

h) zagospodarowanie terenu 
- podjazd dla osób niepełnosprawnych 
- parking dla samochodów osobowych 
- rogatka zaporowa przy wjeździe na parking, 

i) wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych 
- przebudowa wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania 
- przebudowa wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, 

j) wykonanie instalacji elektrycznych, sieci komputerowej i telefonicznej 
- przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej 
- wykonanie instalacji sieci komputerowej 
- wykonanie instalacji telefonicznej 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 

1) projekcie budowlano - wykonawczym ( załącznik do siwz nr 1), 
2) szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik do 

siwz nr 2), 
3) przedmiarze robót ( załącznik do siwz nr 3). 

4. Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od podpisania umowy udzielenia 
zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 

5. Wszystkie wskazania z nazwy materiałów występujące w dokumentacji projektowej, 
naleŜy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub 
standardów jakościowych. Oznacza to, Ŝe zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równowaŜne”. 

6. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę)  wynosi 36 
miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez 
uwag protokołu końcowego 
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§ 3. Termin wykonania zamówienia: 
 

Wymagany termin realizacji – 10 tygodni od dnia  podpisania umowy.   
 
§ 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące : 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonywania zamówienia, a w szczególności dysponują 
odpowiednim sprzętem,  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
3) Spełnianie wymaganych warunków będzie dokonywane na podstawie treści 

wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 5, na zasadzie 
„spełnia” lub „nie spełnia” wymaganego warunku.  

4) Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia kaŜdego 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 nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona 
prawomocnym orzeczeniem sądu.  
Aktualizowany wykaz wykonawców znajduje się na stronie internetowej Urzędu 
Zamówień Publicznych. 
 
 

§ 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający Ŝąda złoŜenia przez Wykonawcę: 
a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór 

oświadczenia stanowi zał. nr 4 do siwz. 
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający Ŝąda złoŜenia przez 
Wykonawcę oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia 
stanowi zał. nr 5 do swiz.  

 
 

§ 7 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

 
1. Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje w formie pisemnej telefaksem lub drogą elektroniczną. Forma telefaksu i 



Strona 5 z 10 
 

elektronicznie na Ŝądanie kaŜdej ze stron wymaga niezwłocznie potwierdzenia faktu 
otrzymania dokumentu. 

2. Zamawiający wymaga, aby dokumenty przekazane faksem lub drogą elektroniczną 
zostały niezwłocznie przesłane pisemnie. 

3. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z 
wykonawcami: 

1) W sprawach formalnych procedury niniejszego zamówienia publicznego: 
Piotr Zielonka – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Kościanie  tel. 65 512 22 33, 65 512 63 37, 

2) W sprawach przedmiotu zamówienia: – Józef Wojciechowski – stanowisko 
pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Kościanie  tel. 
65 512 22 33, 65 512 63 37 

3) Kontaktowanie się z osobami wymienionymi w pkt. 1 i 2 odbywać się 
moŜe w dni robocze, w godzinach od 8ºº - 14ºº pod ww. numerami 
telefonów i pod numerem faksu  65 512 22 33. 

 
§ 8. Sposób udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ 
 
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie lub faksem.  
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, jednak nie później niŜ na 2 

dni przed upływem terminu składnia ofert, pod warnikiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie 
treści  SIWZ  wpłynie  do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert do 10.03.2011r. 

3. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, 
którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 
źródła zapytania, oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej. 

4. Zamawiający nie planuje zebrania wykonawców. 
 

§ 9.  Termin związania ofertą 
 

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa 
termin składnia ofert. 

 
      § 10. Wadium  
                Nie dotyczy. 
 

§ 11. Sposób przygotowania oferty: 
 
1. Wykonawca ma prawo złoŜyć jedną ofertę.  Wzór formularza oferty stanowi zał. nr  6 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2. Do oferty naleŜy dołączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 5  

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
3. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w przedmiocie 

zamówienia. 
6. Ofertę składa się pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej. Zamawiający nie 

wyraŜa zgody na złoŜenie oferty w postaci elektronicznej. 
7. Wykonawca składa ofertę napisaną w języku polskim, techniką nieścieralną. 
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8. Oferta, a takŜe wszystkie składane oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane 
przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z 
reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru i wymaganiami ustawowymi. JeŜeli 
osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 
pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złoŜone w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

9. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach muszą być czytelne albo opatrzone 
imienną pieczątką. 

10. Wszystkie strony oferty z załącznikami proponuje się ponumerować i spiąć w sposób 
zapobiegający jej dekompletacji. 

11. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osoby 
określone w pkt. 8. 

12. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, 
jak składane z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

13.  Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom 
postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.04,1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji” (Dz. U. 03 . Nr 153, poz. 
1503 z póź. zm.) i załączone jako odrębna część niezwiązana z ofertą w sposób trwały. 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
15. Wykonawca w swojej ofercie musi wskazać, którą część zamówienia zamierza 

powierzyć podwykonawcom 
16. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niŜ wymagane przez 

zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) poŜądane jest, aby 
stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały. 

17. Dokumenty dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu mogą być 
złoŜone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę. 

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

 
§ 12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie, ul. Piaskowa 42a  lub przesłać na adres 
zamawiającego -  w nieprzekraczalnym terminie do 18.03.2011r. do godz. 9.00 w 
nieprzejrzystej, zabezpieczonej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści do chwili otwarcia ofert oraz oznaczonej: 

 
ADAPTACJA ISTNIEJ ĄCYCH POMIESZCZE Ń W BUDYNKU KOMENDY 
POWIATOWEJ PA ŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W KO ŚCIANIE  NA 

SIEDZIBĘ POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W 
KOŚCIANIE   

nie otwierać przed 18.03.2011 r. 
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Koperta, poza oznaczeniami podanymi powyŜej, winna posiadać nazwę i adres 
wykonawcy, aby moŜna było odesłać ofertę bez otwierania w przypadku stwierdzenia 
jej spóźnionego złoŜenia. 

2. Otwarcie ofert nastąpi 18.03.2011 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego, w 
pokoju nr 5. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
5. Zamawiający oceni waŜność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w siwz 

kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym. 
 
§ 13. Opis sposobu obliczania ceny  
 

1. Cena oferty winna być określona w następujący sposób: 
− Wykonawca opracuje kosztorys ofertowy w oparciu o przedmiar robót stanowiący 

załącznik nr 3 do SIWZ z podziałem na elementy jak w przedmiarze robót. 
2. Cena oferty zaproponowana w formularzu ofertowym  winna być zgodna z ceną 

wynikającą z kosztorysu ofertowego, uwzględniającego całość robót objętych 
niniejszym zamówieniem.  

3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
wynikające wprost z przedmiaru robót, jak równieŜ wszelkie koszty robót 
przygotowawczych, porządkowych i organizacyjnych.  

4. Kosztorys ofertowy powinien uwzględniać wszystkie pozycje wymienione w 
załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  przedmiarze robót. 
Pozycje, które nie zostaną wycenione przez Wykonawcę nie zostaną zapłacone po ich 
wykonaniu i uwaŜać się będzie, Ŝe zostały ujęte w cenach innych pozycji 
wymienionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zamawiający podaje podstawę 
norm nakładów rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogów  
(np. KNR, WKNR) jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie 
stanowi obowiązującej Wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen. Podstawą w tym 
względzie winny być dla wykonawcy obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa i 
jego własna  oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. 

5. Nie przewiduje się moŜliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie 
ofertowym, jak równieŜ moŜliwości zmiany składników cenotwórczych podanych w 
ofercie, bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.  

6. Cena brutto (tj. wraz z podatkiem VAT) winna być wyraŜona cyframi w złotych 
polskich oraz słownie. 

7. Cena oferty nie moŜe być wyraŜona w walucie obcej. 
8. Cena oferty powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 
9. Wykonawca moŜe udzielić ewentualnego upustu. W takim przypadku upust winien 

być uwzględniony w cenie (kosztorys ofertowy musi uwzględniać w takim przypadku 
ceny jednostkowe z upustem). 
 

§ 14. Kryteria oceny ofert 
 

1. ZłoŜone oferty będą rozpatrywane przez zamawiającego przy zastosowaniu 
następujących kryteriów i ich wagi: 
Kryterium  - cena oferty  100 % 
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Oferta z najniŜszą ceną brutto  ( z VAT) otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 
100 x 100 % = 100,00 pkt., gdzie ilość punktów dla kaŜdej oferty będzie 
wyliczona wg poniŜszego wzoru.  
 
 

NajniŜsza cena brutto 
Cn = -------------------------------------------------- x 100 x 100 % ( waga w kryterium cena ) 

Badana cena brutto 
 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 
największą ilość punktów. 

 
§ 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy  złoŜyli oferty o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, wybrany Wykonawca zostanie dodatkowo poinformowany o 
miejscu i terminie podpisania umowy.  
Najpóźniej w dniu podpisania umowy wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
dokumenty dotyczące kierownika budowy potwierdzające: 
� posiadanie przez niego uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie do kierowania, nadzorowania i kontrolowania 
budowy i  robót budowlanych  
� aktualną przynaleŜność do właściwej Izby InŜynierów Budownictwa 

     Wykonawca, w dniu podpisania umowy, zobowiązuje się do przedstawienia aktualnej 
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i      
utrzymania tego ubezpieczenia w czasie trwania umowy. 
 
§ 16. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy  
          Nie dotyczy. 
 

 
§ 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
stanowią zał. do siwz  nr 7 (Projekt umowy). dorzucić z projektu umowy m.in. kary 
umowne przewidywane zmiany, płatności i inne terminy.                                 
Strony postanawiają, iŜ obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary 
umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotów umowy w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia ustalonego w umowie za kaŜdy dzień zwłoki liczony od 
dnia wyznaczonego na zakończenie  realizacji zadania, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi i gwarancji za wady - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
ustalonego w umowie za  kaŜdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 
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3. NiezaleŜnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość 
kar umownych. 

4. Strony ustalają terminy realizacji zadania: 10 tygodni od podpisania umowy  
5. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem 

protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy. 
6. Za datę zakończenia przedmiotu umowy uwaŜa się datę zakończenia przez komisję 

czynności odbioru (datę podpisania protokołu odbioru końcowego). 
 

 
§ 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 
 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a takŜe innym podmiotom, jeŜeli 

mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą 
ponieść szkodę w  wyniku naruszenie przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca  się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające  wniesienie odwołania.  

4. Wykonawca moŜe 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 na podstawie art. 180. Ust 2 Pzp. 

 
 
 
§ 19.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 
 Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym , a Wykonawcą prowadzone będą  
            w PLN 
 
§ 20.   Warunki złoŜenia oferty przez podmioty występujące wspólnie: 

W przypadku składania oferty przez kilka występujących wspólnie podmiotów   
(konsorcjum), podmioty te: 
- 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 

- 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  

- podlegają takim samym warunkom podmiotowym, określonym w SIWZ,  jak   
pozostali oferenci 

    -     dołączają do oferty wymienione w SIWZ dokumenty 
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Dokumenty te mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
JeŜeli oferta konsorcjum zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia 
umowy konsorcjum, która: 

a) stwierdza, iŜ partnerzy konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych 
zobowiązań związanych z wykonaniem zamówienia publicznego 

b) jest zawarta co najmniej na czas trwania umowy o wykonanie zamówienia 
publicznego, powiększony o okres obowiązywania gwarancji i rękojmi 

c) jest zawarta w formie pisemnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do specyfikacji: 
 

1. Projekt budowlany – wykonawczy. 
2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
3. Przedmiar  robót  
4. Oświadczenie z art. 22 ust. 1  ustawy. 
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
6. Formularz oferty 
7. Projekt umowy. 

 
 
 
 
 

Zatwierdzający SIWZ:  
Dyrektor  
Powiatowej Stacji 
sanitarno-Epidemiologicznej 
w Kościanie 
/-/ Piotr Zielonka 

 


