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ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia nr 15
64 – 100 Leszno

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach
20 m x 30 m zlokalizowanego w Lesznie na Rynku (II)
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Rozdział 1 – Nazwa oraz adres zamawiającego
Miasto Leszno
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64 – 100 Leszno
NIP: 697 – 22 – 59 – 898
REGON: 411050445
Prowadzący postępowanie:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
ul. Kazimierza Karasia 15
64 – 100 Leszno
Telefon: (65) 520 81 33
Faks:
(65) 520 81 33
Email: mzd@leszno.pl, dpolaszek@leszno.pl
zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty
budowlane pn.: „Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Lesznie
na Rynku (II)” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej
dalej „SIWZ”. Postępowanie którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem MZD.271.20.2015. Wykonawcy
powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Rozdział 2 – Tryb udzielenia zamówienia
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą,
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121 ze zm.).
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości poniżej kwot
określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

Rozdział 3 – Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Lesznie na
Rynku.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień:
CPV 45.21.21.40-9 (Obiekty rekreacyjne)
CPV 42.51.31.00-6 (Urządzenia mrożące)
CPV 45.33.12.31-4 (Instalowanie urządzeń mrożących)
CPV 37.48.10.00-3 (Maszyny do konserwacji lodu)
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż oraz demontaż po zakończonym okresie wynajmu sztucznego
lodowiska o wymiarach 20 m x 30 m oraz wykonanie prac polegających na wykonaniu podbudowy pod lodowisko oraz
utwardzenia terenu wokół lodowiska. Lodowisko ma być zlokalizowane na Rynku w Lesznie zgodnie z załączoną
mapką sytuacyjną (załącznik nr 8 do SIWZ i załącznik nr 9 do SIWZ (aktualna mapa do celów projektowych z
naniesionymi rzędnymi)).
Zakres zamówienia obejmuje:
1) dostawę, montaż i uruchomienie lodowiska sezonowego o wymiarach 20m x 30 m,
2) dostawę mat gumowych – min. 80 m2 o szerokości min. 1 m,
3) dostawę maszyny do pielęgnacji i konserwacji tafli lodowiska,
4) dostawę elektrycznej ostrzałki do łyżew – szt. 1,
5) dostawę min. 50 par łyżew w pełnej rozmiarówce,
6) dostawę suszarki do butów– szt. 1,
7) dostawę 2 kontenerów na potrzeby funkcjonowania lodowiska,
8) dostawę i instalację oświetlenie lodowiska,
9) dostawę instrukcji użytkowania lodowiska wraz z wyposażeniem dodatkowym w języku polskim oraz instrukcji
obsługi i użytkowania maszyny do pielęgnacji i konserwacji lodu w języku polskim,
10) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania lodowiska oraz maszyny do
pielęgnacji i konserwacji lodu,
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11) dzierżawę kompletnego lodowiska wraz z wyposażeniem dodatkowym i maszyny do pielęgnacji i konserwacji lodu w
okresie od daty odbioru Etapu I przedmiotu zamówienia do dnia 29.02.2016r.,
12) serwis lodowiska i urządzeń, doradztwo techniczne i inne w okresie dzierżawy,
13) demontaż sztucznego lodowiska w terminie określonym w rozdziale 4 SIWZ wraz z wywozem jego elementów.
Projektowane warunki pracy lodowiska:
1) Temperatura otoczenia do +10oC,
2) Prędkość wiatru do 2 m/s,
3) Promieniowanie słoneczne rozproszone.
3. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
1) prace związane z dostosowaniem i wyrównaniem nawierzchni pod zamontowanie lodowiska (nawierzchnia placu
pod lodowisko brukowa),
2) dostawę i ustawienie kompaktowego agregatu chłodniczego, spełniającego następujące wymagania:
a) wydajność chłodnicza dostosowana do powierzchni lodowiska,
b) moc ziębnicza agregatu ok. 175 kW,
c) agregat musi posiadać pełen roboczy wsad czynnika na bazie freonu, dopuszczonego do stosowania i
posiadającego wszelkie niezbędne atesty i zezwolenia na stosowanie,
d) Wykonawca zapewnia, na swój koszt, czynnik chłodzący na ewentualne uzupełnienia w przypadku ubytków
naturalnych powstałych w okresie normalnej pracy lodowiska oraz okoliczności wynikłych z winy Wykonawcy
e) musi posiadać min. dwa obiegi chłodnicze, a każdy obwód chłodniczy musi być wyposażony w przetwornik
wysokiego i niskiego ciśnienia, presostat wysokiego ciśnienia,
f) panel elektryczny musi być odporny na wpływy atmosferyczne i musi być wyposażony w dostęp rewizyjny,
g) agregat powinien zapewnić minimum cztery stopnie regulacji wydajności: 25, 50, 75, 100%,
h) agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy moduł sterujący umożliwiający wyświetlanie informacji i
kontrolę następujących elementów: temperaturę glikolu i czynnika chłodniczego, ciśnienie czynnika
chłodniczego, dane diagnostyczne, harmonogram włączania/wyłączania, zabezpieczenie przed zamarznięciem
parownika, sterowanie zdalne: styki bezprądowe dla awarii całego urządzenia, modyfikowanie wartości zadanych
temperatur glikolu, monitorowanie wartości zadanych glikolu, temperatury powietrza otoczenia, działania
agregatu, wentylatorów, pomp, alarmów sprężarek, uruchamianie lub zatrzymywanie urządzenia, sterownik
pozwala na określenie temperatury na wyjściu glikolu oraz zarządza pracą pomp,
i) głośność agregatu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112),
j) po stronie Wykonawcy jest podłączenie elektryczne agregatu do instalacji elektrycznej,
k) agregat chłodniczy musi być oznakowany CE.
3) dostawę i montaż modułowego systemu ziębniczego tafli lodowiska:
a) składającego się z dokładanych do siebie kompozytowych modułów z orurowaniem aluminiowym o szerokości
1,0m i długości 5,0m; kompozytowy moduł ma być wykonany w sposób monolityczny (poszczególne elementy są
trwale zespolone ze sobą) i składające się z warstwy zimnochronnej, np. min. styroduru XPS o grubości min.
3cm, z trwale naniesioną na całej powierzchni warstwą stopu aluminium o grubości min. 0,8 mm stanowiącą
deflektor (ekran) dla zapewnienia uzyskania równomiernego rozkładu temperatury na całej powierzchni
lodowiska,
b) połączenie warstwy izolacji zimnochronnej oraz deflektora aluminiowego musi być wykonane na całej
powierzchni styku obu elementów, w celu zapewnienia wysokiej wytrzymałości mechanicznej i trwałości całego
modułu,
c) nie dopuszcza się punktowego połączenia obu elementów,
d) na każdym module zamontowane są prostopadle do dłuższego boku i nierozłącznie minimum trzy aluminiowe
listwy dystansowe (grzebienie) utrzymujące rury ziębnicze wykonane z aluminium w stałej podziałce osiowej co
max. 65 mm. Rury ziębnicze muszą być wykonane z aluminium, a ich średnica wewnętrzna powinna wynosić
min. 17 mm natomiast grubość ścianki min. 1,5mm. Otwory w listwach dystansowych muszą być zamknięte aby
uniknąć wypadania rur ziębniczych podczas montażu, demontażu, transportu i eksploatacji,
e) wzajemne łączenie aluminiowych rur ziębniczych w kolejnych modułach musi być zrealizowane za pomocą
szybkozłączy zapewniających szczelność układu podczas pracy, szybkozłącza muszą być wykonane z aluminium,
f) w skład każdego modułu wchodzą trzy rury aluminiowe kolektorów, pracujące w układzie Tiechelmana, rury
poszczególnych kolektorów łączone są ze sobą szczelnie za pomocą szybkozłączy, skrajne kolektory muszą
zawierać armaturę umożliwiającą napełnianie i opróżnianie układu, odpowietrzanie i kontrolę ciśnienia.
Orurowanie pierwszego modułu od strony kolektorów jest połączone z kolektorami za pomocą przewodów
elastycznych. Cała powierzchnia lodowiska w obrębie band lodowiska musi być wykonana z elementów
aluminiowych,
g) po zakończeniu montażu Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia dokonać próby szczelności
instalacji chłodniczej.
4) dostawę i montaż band lodowiskowych:
a) o wysokości 1,1 m – 1,2 m,
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4.

5.

6.

7.

8.

b) wyposażone w dwie bramki wejście/wyjście, o szerokości 1 m, oraz bramę wjazdową dla maszyny do pielęgnacji
lodowiska,
c) samoprzymarzajace do tafli lodowiska, niewymagające stałego kotwienia do podłoża,
d) konstrukcja band musi być wykonana ze stali cynkowanej ogniowo, a wypełnienie z płyt PEHD o grubości min.
8 mm w kolorze białym,
e) bandy muszą spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa.
5) dostawę i napełnienie instalacji 35% roztworem glikolu etylenowego w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy
układu.
6) montaż i rozruch instalacji, wytworzenie tafli lodu grubości ok. 5cm,
7) dostawę mat gumowych ryflowanych do chodzenia na łyżwach – min. 80 m2, o grubości min. 6mm, szerokości min.
1,0m,
8) dostawę maszyny do pielęgnacji i konserwacji tafli lodowiska,
9) dostawę elektrycznej ostrzałki do łyżew - manualna ostrzałka do ostrzenia łyżew ze specyficznie ukształtowanym
kamieniem do żłobienia rowka łyżew,
10) dostawę min. 50 par łyżew, o pełnej rozmiarówce (dziecięca, damska i męska),
11) dostawę suszarki do butów z dezynfekcją na min. 30 par. Wieszaki i panel wykonany ze stali nierdzewnej.
12) dostawę dwóch kontenerów o powierzchni użytkowej min. 13 m2 każdy wraz z podłączeniem przez Wykonawcę do
instalacji elektrycznej, z czego:
a) jeden przeznaczony będzie na szatnię z przebieralnią dla korzystających z lodowiska, wyposażony w ławki i
wieszaki,
b) drugi przeznaczony będzie na pomieszczenie pracy obsługi – kasa, wypożyczalnia łyżew, wyposażony w regały na
łyżwy, z miejscem na ostrzałkę do łyżew, i suszarkę do butów,
13) dostawę i podłączenie przez Wykonawcę do instalacji elektrycznej oświetlenia lodowiska pozwalającego na
bezpieczne korzystanie z lodowiska do godz. 21:00.
14) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania lodowiska z wyposażeniem
dodatkowym oraz w zakresie obsługi maszyny do pielęgnacji i konserwacji lodowiska - min. 4 osoby,
15) serwis lodowiska i urządzeń w okresie dzierżawy do dnia 29.02.2016 r. W ramach serwisu Wykonawca zobowiązany
będzie do usuwania awarii i wykonywania czynności serwisowych niezwłocznie, nie później niż do 24 godzin od ich
zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenia będą dokonywane zgodnie z wyborem Zamawiającego telefonicznie,
faksem lub e-mailem. Wykonawca w okresie dzierżawy zobowiązany będzie także świadczyć na rzecz
Zamawiającego doradztwo techniczne i inne w zakresie funkcjonowania lodowiska,
16) demontaż lodowiska po zakończonym okresie jego funkcjonowania zgodnie z zapisami rozdziału 4 SIWZ,
17) pisemną gwarancję na wszystkie elementy lodowiska łącznie z wyposażeniem dodatkowym oraz na maszynę do
pielęgnacji i konserwacji lodu na okres użytkowania lodowiska.
Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
Wszystkie niezbędne materiały Wykonawca zapewnia na swój koszt. Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru
wody koniecznej do wykonania płyty lodowiska. Wykonawca pokryje koszty związane ze zużyciem wody.
Zamawiający udostępni miejsce poboru energii elektrycznej do obsługi lodowiska z zabezpieczeniem przedlicznikowym
do 160A i mocą umowną do 80kW. Ewentualne dostosowanie miejsca poboru energii do potrzeb obsługi lodowiska leży
po stronie Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz zgodność wykonania z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania. Wykonawca jest zobowiązany do podania danych
technicznych lodowiska, potwierdzających że proponowane lodowisko spełni warunki techniczne określone w SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kartę techniczną agregatu. Materiały, urządzenia i wyposażenie dostarczone
przez Wykonawcę powinny posiadać wymagane atesty i certyfikaty. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
wszelkich prac związanych z dostawą, montażem, uruchomieniem i demontażem lodowiska na własny koszt i ryzyko.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym
dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych
w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych
przez Zamawiającego w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i rozwiązania spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ryczałtową obejmuje także:
1) zagospodarowanie pozostałych powstałych podczas prowadzenia prac odpadów. Utylizację należy przeprowadzić
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.)
2) po demontażu lodowiska doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz
uporządkowanie terenu.
Planowane przekazanie miejsca montażu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe, licząc od dnia
podpisania umowy. Za ewentualne opóźnienia w przekazaniu miejsca montażu, wynikłe z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, wybranemu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający przewiduje dwa odbiory przedmiotu zamówienia:
- pierwszy odbiór nastąpi po wykonaniu I Etapu zamówienia, o którym mowa w rozdziale 4 SIWZ tj. po dostawie,
montażu, uruchomieniu kompletnego lodowiska przygotowanego do użytku wraz z wyposażeniem dodatkowym i
maszyną do pielęgnacji i konserwacji lodu oraz po przeprowadzeniu szkolenia,
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- drugi odbiór (końcowy) nastąpi po wykonaniu II i III Etapu zamówienia, o którym mowa w rozdziale 4 SIWZ tj. po
zakończonym okresie eksploatacji, po demontażu lodowiska i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,
demontażu obiektów tymczasowych i uporządkowaniu terenu.
9. Odbioru częściowego (I Etapu zamówienia) kompletnego lodowiska przygotowanego do użytku wraz z wyposażeniem
dodatkowym oraz maszyną do pielęgnacji i konserwacji lodu dokonuje Zamawiający i wyznaczeni przez
Zamawiającego przedstawiciele w obecności Wykonawcy, podwykonawców, Inspektorów Nadzoru danej branży
w ciągu 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, iż lodowisko jest gotowe do użytkowania zgodnie z umową
oraz obiekt pozbawiony jest wszelkich wad, załączając jednocześnie pisemną gwarancję, o której mowa w punkcie 3
ppkt.17 niniejszego rozdziału oraz instrukcje użytkowania, o których mowa w punkcie 2 ppkt.9 niniejszego rozdziału.
Do odbioru konieczne jest dokonanie rozruchu lodowiska.
10. Brak jakichkolwiek dokumentów wymienionych w pkt 9 powyżej spowoduje nie przystąpienie przez Zamawiającego do
dokonania odbioru prac.
11. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawnione zostanie
istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia
wad.
12. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru danej branży wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakończeniu montażu,
Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
13. Odbioru końcowego przedmiotu zamówienia dokonuje Zamawiający i wyznaczeni przez Zamawiającego
przedstawiciele w obecności Wykonawcy, podwykonawców w ciągu 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia.
14. Zamawiający przewiduje częściowe fakturowanie. Podstawą wystawienia faktury częściowej za Etap I będzie podpisany
przez Zamawiającego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecności Inspektora nadzoru danej branży,
Wykonawcy i podwykonawców protokół odbioru Etapu I zamówienia. Wartość faktury częściowej będzie wynosiła
60 % całkowitej wartości zamówienia objętej umową. Podstawą wystawienia końcowej faktury będzie podpisany przez
Zamawiającego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecności Wykonawcy, podwykonawców protokół
końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Wartość faktury końcowej będzie wynosiła 40 % całkowitej wartości
zamówienia objętej umową.
15. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca wraz z fakturą musi złożyć w stosunku
do każdego Podwykonawcy jeden z wymienionych poniżej dokumentów:
1) Potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że zapłata za dostawy, które są sprzedawane daną
fakturą, a zostały wykonane przez tego Podwykonawcę, została uregulowana.
2) Polecenia cesji na rzecz Podwykonawcy wraz z załączeniem nieuregulowanej kopii faktury otrzymanej od tego
Podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci należność przypadającą Podwykonawcy bezpośrednio na
jego konto z zachowaniem terminu i zasad płatności jak dla Wykonawcy, a należność pozostała zostanie przekazana
na konto Wykonawcy.
3) Potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że dostawy, które są sprzedawane daną fakturą
zostały wykonane bez udziału tego Podwykonawcy.
Brak złożenia przez Wykonawcę jednego z w/w dokumentów w stosunku do każdego Podwykonawcy będzie podstawą
do odmowy przyjęcia przez Zamawiającego faktury od Wykonawcy.
16. Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac.
17. Zamawiający umożliwi wizję lokalną miejsca prac, w uzgodnionym wcześniej terminie – po uprzednim kontakcie
telefonicznym z Panem Dominikiem Kaźmierczakiem, tel.: (65) 529 81 32 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:3015:30.
18. Koszty wizji lokalnej miejsca prac poniesie Wykonawca.
19. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony http://www.bip.leszno.pl

Rozdział 4 – Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiotowe zamówienie w podziale na następujące etapy realizacyjne:
I Etap –obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie kompletnego lodowiska przygotowanego do użytku wraz
z wyposażeniem dodatkowym oraz maszyną do pielęgnacji i konserwacji lodu oraz przeprowadzenie szkolenia
w terminie do dnia 30.11.2015 r.
II Etap – obejmuje okres eksploatacji (dzierżawa, serwis i doradztwo techniczne): od 30.11.2015r. do 29.02.2016r.
III Etap – obejmuje demontaż lodowiska i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych
i uporządkowanie terenu w terminie do dnia 07.03.2016 r.

Rozdział 5 – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Strona 5 z 15

Znak sprawy - MZD.271.20.2015

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy);
2) posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy):
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co
najmniej dwa zadania polegające na dostawie przenośnego lodowiska sezonowego łącznie z montażem, rozruchem
i demontażem o powierzchni nie mniejszej niż 400 m2 każde.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt
3 ustawy):
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy):
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł
(słownie: sto tysięcy złotych zero groszy).
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
3. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a ofertę
uznaje się za odrzuconą.

Rozdział 6 – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia Wykonawcy i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
2) W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ), należy przedłożyć:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
(załącznik nr 6 do SIWZ na potwierdzenie warunku określonego w rozdziale 5 pkt 1 ppkt 2 SIWZ). Za najważniejsze
dostawy uznaje się dostawy niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego
w rozdziale 5 pkt 1 ppkt 2 SIWZ.
Dowodami określającymi, czy dostawy zostały wykonane w sposób należyty są:
− poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert,
− w przypadku zamówień na dostawy – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej
wykonane , Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.
b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (na
potwierdzenie warunku określonego w rozdziale 5 pkt 1 ppkt 4 SIWZ).(*)
*Jeżeli z dokumentu ubezpieczenia nie wynika fakt jego opłacenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty
dowód jego opłacenia.
3) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółki cywilnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEDIG) dla każdego ze wspólników spółki.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w rozdziale 6
pkt 1 ppkt 3 lit. a – b SIWZ (*)
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(*) powyższe jest wymagane w przypadku, gdy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji (części) zamówienia. Nie
wymaga się składania tych dokumentów w przypadku, gdy podmiot trzeci nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia,
lecz jedynie udostępni swoje zasoby np. sprzęt, pracowników.
4) Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184) albo
informację, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ). Przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również
tego przedsiębiorcę.
5) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,
o których mowa w rozdziale 6 pkt 1 ppkt 3 lit. b) SIWZ, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio że:
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony 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 zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6) Inne dokumenty:
a) oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub
z udziałem podwykonawców. Niedołączenie do oferty przedmiotowego oświadczenia równoważne jest z
wykonywaniem zamówienia przez Wykonawcę samodzielnie. W przypadku realizacji zamówienia w formie
konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w
rozdziale 10 pkt. 2 i 3 odpowiednio do złożonego oświadczenia (załącznik nr 5 do SIWZ lit. a/b).
b) jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale (zasobach) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złożenie pisemnego zobowiązania podmiotów
udostępniających swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno wskazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy wolę
podmiotu trzeciego udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.
Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.
Treść zobowiązania powinna zawierać w szczególności:
− nazwę podmiotu udostępniającego zasoby,
− nazwę przyjmującego,
− okres jakiego dotyczy (czas) udostępnienia zasobów,
− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
− zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
− sposób wykorzystywania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę,
− charakter stosunku Wykonawcy z podmiotem udostępniającym.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
tych zasobów nie ponosi winy.
c) karty katalogowe lodowiska oraz agregatu chłodniczego, potwierdzające spełnianie wymaganych w SIWZ parametrów
technicznych,
d) certyfikat CE dla agregatu chłodniczego,
e) dowód wniesienia wadium.
2. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane „za zgodność
z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
W każdym z wyżej opisanych przypadków poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje wyłącznie ta osoba (podmiot),
której dany dokument dotyczy. Zatem jeżeli dokument dotyczy Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia, poświadczenia dokonuje wyłącznie ten Wykonawca, natomiast w przypadku gdy dokument dotyczy podmiotu
trzeciego, na którego zasobach Wykonawca polega przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu,
poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje wyłącznie ten podmiot, który udostępnia swoje zasoby.
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3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy
złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.
Uzupełniane dokumenty i oświadczenia muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z
oryginałem” przez Wykonawcę. Dokumenty i oświadczenia przesłane faksem muszą zostać dostarczone również w
formie pisemnej przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. W przypadku składania elektronicznych
dokumentów powinny one być opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą kwalifikowanego certyfikatu.
*UWAGA – w przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.

Rozdział 7 – Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem pod
numerem (65) 529 – 81 – 31 lub drogą elektroniczną na adres: mzd@leszno.pl, dpolaszek@leszno.pl z zastrzeżeniem, że
powyższe dokumenty Wykonawca zobowiązany jest złożyć również w formie pisemnej. Ofertę wraz załącznikami, w tym
oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa się tylko pisemnie.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania
korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu/ adres
poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie, została Wykonawcy doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie
się z jej treścią.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując wniosek na adres: Urząd Miasta Leszna
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań
drogą elektroniczną (na adres wskazany w pkt 1) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na wszelkie zapytania związane z treścią SIWZ jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego po upływie
terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ
bezpośrednio u Zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej, bez wskazania źródła zapytania.
7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść
dokumentów składających się na SIWZ.
9. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz umieści
na stronie internetowej.
10. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści
informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
11. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych.
12. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Dominik Kaźmierczak tel. (65) 529 - 81 – 32 – w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,
Andrzej Tomkowiak tel. (65) 520 – 56 – 40 – w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,
Dorota Polaszek
tel. (65) 529 – 81 – 26 – w zakresie procedury,
Hanna Miętka
tel. (65) 529 – 81 – 26 – w zakresie procedury.
Zamawiający informuje, że Urząd Miasta Leszna jest czynny w następujących dniach i godzinach:
poniedziałek 7.30 – 17.00,
wtorek-piątek 7.30 – 15.30
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Rozdział 8 – Wymagania dotyczące wadium
1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
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 2014 r. poz. 1804).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703
z dopiskiem: „Wadium - Przetarg na dzierżawę przenośnego lodowiska sezonowego (II) -MZD.271.20.2015”.
Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.
4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia
udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginałów odpowiednich
dokumentów w ofercie (w osobnej kopercie) lub w kasie Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15. W przypadku złożenia
oryginału w/w dokumentu w kasie Urzędu Miasta Leszna należy dołączyć do oferty kserokopię poświadczoną „za zgodność z
oryginałem” wraz z pokwitowaniem złożenia oryginału w kasie Urzędu Miasta Leszna
5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdz. 11 pkt. 1.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym
Zamawiającego.
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 13.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5,
lub informacji o tym , że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
15. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Rozdział 9 – Termin związania ofertą
1. Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający
może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo,
jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
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5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia
nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział 10 – Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub
partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno być złożone do oferty w formie
oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.
3. Wykonawca zamierzający realizować zamówienie publiczne z udziałem podwykonawców zobowiązany jest do wskazania w
ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 5 do SIWZ lit. a/b). W
przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy powołuje się na zasoby podwykonawców, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga
wskazania w ofercie nazw (firm) podwykonawców na które powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia warunków
(załącznik nr 5 do SIWZ lit. c/d/).
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferta
powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w
wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie,
przesłonięcie korektorem, itp. muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.
8. Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego
imieniu.
10. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane, parafowane i spięte w sposób uniemożliwiający wypadnięcie
jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
11. Podpisy Wykonawcy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować
osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
12. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej
SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
13. Wymaga się by oferta była złożona w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia,
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
14. Na kopercie (opakowaniu) należy umieścić adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
„Przetarg znak sprawy: MZD.271.20.2015 Oferta na dzierżawę przenośnego lodowiska sezonowego(II)”
Nie otwierać przed 12.11.2015r. godz. 12:15”
15. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym, wewnętrznym opakowaniu, trwale ze
sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas
otwarcia ofert tj. informacje dotyczące nazwy przedsiębiorstwa, ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji, warunków
płatności – zawartych w ofercie.
16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
17. Czynność wycofania jak i zmiany oferty może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do działania w imieniu Wykonawcy.
18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej
napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania
wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
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20. W przypadku nieprawidłowego opisania, zaadresowania lub zamknięcia opakowania oferty, zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki) i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w
postępowaniu.
21. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Rozdział 11 – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w rozdziale 6 SIWZ należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w
siedzibie prowadzącego postępowanie tj.:
Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno (pok. Nr 34)
do dnia 12 listopada 2015 roku, do godz. 12:00.
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 1, a
nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub inną.
3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie tj.:
Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno (pok. Nr 28)
dnia 12 listopada 2015 roku, o godz. 12:15.
5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy,
Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje z otwarcia ofert, na jego wniosek.

Rozdział 12 – Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, jest wyrażoną w pieniądzu, łącznie z należną stawką podatku od
towarów i usług (VAT) wartością dostaw i innych świadczeń, stanowiących przedmiot zamówienia.
2. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
3. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu (załącznik nr 1 do SIWZ).
4. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia, wynikające z niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, postanowień projektu umowy, wizji lokalnej miejsca prac oraz informacji i wyjaśnień
uzyskanych od Zamawiającego.
5. W cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia ponadto koszty wynikające z rozdziału 3 i 10, a także wszelkie inne
związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i realizacją zamówienia.
6. Cena ofertowa nie będzie podlegała waloryzacji.

Rozdział 13 – Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach
obcych
Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością niewiększą niż dwa miejsca po
przecinku.
Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

Rozdział 14 – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1. Cena ofertowa – waga kryterium to 95 %.
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym. Maksymalną liczę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową (95 pkt). Pozostałe oferty zostaną
ocenione wg następującego wzoru:

Pktc = Cn/Cb x 95 [pkt]
Pktc

– oznacza punkty w kryterium „ceny ofertowej”

Cn

– najniższa oferowana cena brutto

Cb

– cena brutto badanej oferty
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2. Wiek lodowiska – waga kryterium to 5 %.
W przedmiotowym kryterium - Pktw -oceniany będzie podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wiek
lodowiska. Wiek lodowiska Wykonawca winien podać w latach.
Punktacja przyznawana będzie następująco:
Lp.
1.
2.
3.

Wiek lodowiska (w latach)
0-3
4-5
6 i więcej

Punktacja (Pktw)
5
2
0

W przypadku nie wpisana w formularzu ofertowym wieku lodowiska Zamawiający, dla potrzeb oceny oferty w tym
kryterium, przyjmie wiek maksymalny tj.: 6 lat i przyzna Wykonawcy w tym kryterium 0 punktów.
2.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów (Pkt) obliczonych
zgodnie z powyższymi zasadami wg wzoru:
Pkt = Pktc+ Pktw

i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SIWZ.
Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa suma liczby punktów uzyskanych w poszczególnych
kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty z uwagi na to, iż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans
ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. Jeżeli będzie to
niemożliwe, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

3.

Rozdział 15 – Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny
ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Wykonawcy, który złożył wybraną ofertę, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, informacje o których mowa w pkt 1 ppkt 1 zostaną zamieszczone na
stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2
ustawy albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób (np. pocztą). Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 3,
jeżeli:
a) w postępowaniu złożono jedną ofertę,
b) nie odrzucono żadnej oferty i z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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6. W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako konsorcjum wówczas
Wykonawcy ci zobowiązani będą do przedstawienia umowy konsorcjum przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia,
z której wynikać będzie, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
b) wskazanie osoby pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zamówienia,
d) stwierdzenie solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego, w trakcie realizacji
zamówienia jak i z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji.

Rozdział 16 – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach
1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający,
dopuszcza zmiany wynikające z następujących przesłanek:
1) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
2) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia publicznego, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
3) wystąpienie siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie
można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
4) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy usługi,
5) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy,
6) zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie,
7) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia, nie dotyczy wzrostu stawki VAT (wzrost stawki VAT, nie wpływa na wysokość
wynagrodzenia koszty związane ze wzrostem stawki obciążają Wykonawcę),
8) zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
konieczne będzie dla prawidłowego wykonania umowy posłużenie się przez Wykonawcę nowym podwykonawcą,
który będzie realizować część lub cały zakres powierzony uprzednio innym podwykonawcom. Jeśli zmiana lub
rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia,
9) zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
2. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:
1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
okoliczności, o których mowa w pkt. 1 powyżej.
2) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
3) Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia
w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze
strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z
obowiązków Wykonawcy.
4. 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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać zamówienie z udziałem podwykonawców, fakt ten zostanie opisany
w umowie, a umowy z podwykonawcami i cesje płatności na ich rzecz będą załącznikami umowy zasadniczej, której wzór
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jest załącznikiem niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy Wykonawca, z którym będzie zawierana umowa nie wskaże
podwykonawców ze wzoru umowy zostaną usunięte zapisy dotyczące podwykonawców.
6. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie postawione
wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
7. Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru, który w przypadku realizacji zamówienia przy
udziale podwykonawców zostanie uzupełniony o stosowne postanowienia w tej kwestii.
8. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę pismem powiadamiającym o
wyborze jego oferty.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
10.Wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
11. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

Rozdział 17 – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki
ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.
3. Wobec czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia niezgodnej z przepisami ustawy lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy przysługuje odwołanie.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie powinno wykazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
6. 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 na podstawie pkt 3. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji
Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynność tą nie przysługuje odwołanie.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało
przesłane w inny sposób (np. pocztą).
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia.
11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do
czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
13. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub
postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze z zastrzeżeniem przepisów art. 183 ust.2 – 6 ustawy.
14. Zamawiający, nie później niż 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z
postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia
postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się
jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o
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zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o
zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania,
wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej są zawarte w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

Rozdział 18 – Informacje dodatkowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy,
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej,
Zamawiający informuje, że nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
Zamawiający informuje, że nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy,
Zamawiający informuje, nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
Zamawiający informuje, że przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przetargowego nie przeprowadzono dialogu
technicznego.

Rozdział 19 – Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nr 1
nr 2
nr 3
nr 4
nr 5

nr 6
nr 7
nr 8
nr 9

– formularz „OFERTA”,
– formularz „OŚWIADCZENIE” o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
– formularz „OŚWIADCZENIE” o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
– formularz „OŚWIADCZENIE” o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
– formularz „OŚWIADCZENIE” o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w
formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców/ podanie nazw (firm) podwykonawców na którego zasoby
powołuję się Wykonawca,
– formularz „WYKAZ DOSTAW”,
– wzór umowy,
– mapka sytuacyjna,
– aktualna mapa do celów projektowych z naniesionymi rzędnymi.

Opracowała komisja przetargowa w dniu 03.11.2015 r.
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