ZAMAWIAJĄCY:

ZESPÓŁ OBSŁUGI PRZY WYDZIALE EDUKACJI
URZĘDU MIASTA LESZNA
UL. PRZEMYSŁOWA NR 10, 64-100 LESZNO

PROWADZACY SPRAWĘ:
ZESPÓŁ OBSŁUGI PRZY WYDZIALE EDUKACJI
URZĘDU MIASTA LESZNA
UL. PRZEMYSŁOWA NR 10
64-100 LESZNO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

„Przebudowa dziedzińca szkolnego wejściowego przy II Liceum
Ogólnokształcącym w Lesznie, ul. Prusa”.

1.

Nazwa i adres Zamawiającego

Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna
ul. Przemysłowa nr 10
64-100 Leszno
tel. 0-65 529 81 55, 529 81 61, fax. 0-65 529 81 54
NIP 697 – 10 – 08 – 119
REGON 000900206

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: “Przebudowa
dziedzińca szkolnego wejściowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, ul. Prusa ”. zgodnie z
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

2. Tryb udzielenia zamówienia
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych
ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 „ustawy” jw.

3. Opis przedmiotu zamówienia jego wykonania i odbioru
1.

2.

Przedmiotem zamówienia jest:
„Przebudowa dziedzińca szkolnego wejściowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie,
ul. Prusa”
(CPV 45233140-2)
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnieniowe, wykonanie podbudowy i ułoŜenie
nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej

3.

Szczegółowy zakres robót opisany jest w przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót, które są załącznikami do niniejszej SIWZ.

4.

Wykonawca, do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na
zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004 r. ze zmianami).

5.

KaŜdy z Wykonawców powinien przeprowadzić wizję lokalną miejsca robót celem sprawdzenia warunków
związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek
dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac, gdyŜ wyklucza się moŜliwość roszczeń
Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania
umowy.

6.

Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca.

7.

Pominiecie jakiejkolwiek pozycji z kosztorysu ofertowego przy wycenie i nie ujęcie jej w cenie ofertowej nie
moŜe stanowić podstawy Ŝądania dodatkowego wynagrodzenia z powyŜszego tytułu, a prace wymienienie w tej
pozycji będą podlegały wykonaniu w ramach ceny ofertowej.

8.

Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację naleŜy przeprowadzić
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001 r. ze
zmianami) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej.

9.

Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje
takŜe:
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1) organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy, ustanowienie kierownika budowy
oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126),
2) wykonanie przyłączy wody i energii elektrycznej do potrzeb budowy – Zamawiający umoŜliwi
Wykonawcy nieodpłatny pobór wody i energii elektrycznej z istniejącej szkolnej instalacji,
3) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów, inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej
4) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,
5) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaŜ obiektów
tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,
7) ewentualne inne koszty, które zdaniem Wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia.
10. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 3 letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane
materiały.
11. W przypadku, gdy termin waŜności polisy, o której mowa w rozdziale 9 pkt. 12 upływa przed terminem
zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany oferent zobowiązany będzie do
przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem waŜności polisy poprzedniej. Nie dokonanie
powyŜszego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu waŜności polisy i naliczania kar
umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy do czasu
przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy.
12. Przekazanie placu budowy nastąpi najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac. Za ewentualne opóźnienia w
przekazaniu placu budowy wynikłe z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego wybranemu Wykonawcy
nie będą przysługiwały Ŝadne roszczenia.
13. Odbioru robót dokonuje Zamawiający i wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele w obecności
Wykonawcy i inspektora nadzoru w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym
zgłoszenie to musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru, iŜ prace zostały wykonane zgodnie z
kontraktem i obiekt pozbawiony jest wszelkich wad, załączając jednocześnie do odbioru końcowego:
1) deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną wbudowanych materiałów i urządzeń - zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z d. 11.08.2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym – Dz. Ustaw nr 92 z 2004 r.
poz. 881.
14. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego i wyznaczonych przez niego
przedstawicieli w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy protokół końcowy odbioru robót.
15. Zamawiający nie dopuszcza do częściowego fakturowania i udzielenia Wykonawcy zaliczki.

4. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

Zamawiający informuje, iŜ dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1
pkt. 6.
W przypadku wystąpienia takiej okoliczności Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania.
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6.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalnych warunków , jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeŜeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia – 02.07.2007 do 10.08.2007 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt
3 ustawy),
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
5) zobowiązują się do udzielenia 3 letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały.
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 rozdz. 9 niniejszej SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ w/w warunki Wykonawca spełnił.

3.

Nie spełnienie chociaŜby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania, a ofertę uznaje się za odrzuconą.

4.

Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę.

5.

Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiały spełniać
następujące wymagania:
a)

podmioty składające ofertę wspólną ustanowią jednego z partnerów konsorcjum jako pełnomocnika
upowaŜnionego do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowania albo
reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego,

b) kaŜdy z partnerów konsorcjum musi spełniać warunki udziału w postępowaniu i w imieniu swojej firmy
składa oświadczenia oraz dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu,
c)

oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów,

d) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej
postanowieniami,
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e)

zamawiający moŜe w ramach odpowiedzialności solidarnej Ŝądać wykonania umowy w całości przez
partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od kaŜdego z osobna.

f)

Przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy składający wspólną
ofertę przedłoŜą zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. Umowa w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego zostanie uzupełniona o postanowienia dotyczące podmiotów
występujących wspólnie.
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6.

Zamawiający dopuszcza moŜliwość wykonania zamówienia z udziałem podwykonawców.

7.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.

9. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, 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 (wg załączonego druku),
2) oświadczenie, Ŝe posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do
realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) oświadczenie, Ŝe posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
5) oświadczenie, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
6) oświadczenie, Ŝe Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w
niniejszej SIWZ i Ŝe akceptuje je bez zastrzeŜeń,
7) oświadczenie, Ŝe Wykonawca uwaŜa się za związanego ofertą do terminu waŜności oferty wskazanego w
SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę,
8) oświadczenie, Ŝe Wykonawca posiada wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane
są mu warunki prowadzenia robót,
9) oświadczenie, Ŝe zobowiązuje się do udzielenia 3 letniej rękojmi oraz gwarancji na wykonane roboty i
wbudowane materiały
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert),
11) dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
niniejszego postępowania przynajmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu robót nawierzchniowych
z kostki brukowej betonowej na kwotę nie mniejszą niŜ 50.000 zł. brutto. Dokument winien zawierać
wartość , datę i miejsce wykonania robót oraz potwierdzać, Ŝe roboty zostały wykonane naleŜycie.
12) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
13) kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z przedmiarami robót.

2.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność
z oryginałem” przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złoŜyli dokumenty zawierające
błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
uniewaŜnienie postępowania.

4.

Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą
one być udostępniane.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się
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nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania
w celu zachowania ich poufności.
Stosowne zastrzeŜenie Wykonawca winien złoŜyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta
zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŜdej zainteresowanej osoby.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
5.

ZastrzeŜenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy
skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.

Wykonawca w szczególności nie moŜe zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4
ustawy).
10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów

1.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub
faksem. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z treścią SIWZ pod warunkiem,
Ŝe zapytanie wpłynie do zamawiającego nie później niŜ na 6 dni przed terminem składania ofert.

3.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym
zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej
zamawiającego.

4.

W toku oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złoŜonej
oferty.

5.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający moŜe
zmodyfikować SIWZ.

6.

Dokonaną modyfikację zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano
SIWZ oraz umieści na stronie internetowej.

7.

Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert, jeŜeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłuŜeniu terminu składania ofert zamawiający
zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści tę informację na
stronie internetowej.
11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest;
1. Lucjan Rosiak – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszno

tel. 0- 65/ 529 81 61.

2. Henryk Stankowiak – kier. działu tech. Zespołu Obsługi przy Wydz. Edukacji

tel. 0-65/529 81 55

w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 10.00

12. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu..

HS

6

Opracował:
Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji

13. Termin związania ofertą

Termin związania wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Opis sposobu przygotowywania ofert

1.

Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

2.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące
ofertę.

3.

Wymaga się by oferta była złoŜona w zamkniętej kopercie adresowanej na: Zespół Obsługi przy Wydziale
Edukacji, 64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 10 oraz napis: „Przetarg na przebudowę dziedzińca szkolnego przy
II LO” i zastrzeŜenie „ Nie otwierać przed 23.05.2007 r. Godz. 11.00”
Na opakowaniu naleŜy umieścić równieŜ nazwę i adres wykonawcy.

4.

Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.

5.

Dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań w jego imieniu.

6.

Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i spięte w sposób uniemoŜliwiający wypadnięcie
jakiegokolwiek z dokumentów oferty.

7.

Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej oferty w formie
pisemnej przed terminem składania ofert.

8.

Wprowadzone zmiany muszą być złoŜone wg takich samych zasad jak złoŜona oferta tj. w odpowiednio
oznakowanym opakowaniu z dopiskiem „ZAMIANA” (pozostałe oznakowanie wg ust. 3).

9.

Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte podczas publicznego otwarcia ofert przy
otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian, zostaną dołączone do oferty.

10. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŜenie
pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie
„WYCOFANIE”.
11. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane podczas publicznego otwarcia ofert w pierwszej
kolejności. Opakowania z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.
12. W przypadku nieprawidłowego opisania, zaadresowania lub zamknięcia opakowania oferty, zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie
udziału w postępowaniu.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.

Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 10, pokój nr 1
do dnia 23.05. 2007 r., do godz. 09.00

2.

Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

3.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.05. 2007 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego.
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4.

Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle
mu informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

16. Opis sposobu obliczenia ceny

1.

Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, jest wyraŜoną w pieniądzu, łącznie z naleŜnym
podatkiem od towarów i usług VAT, wartością robót budowlanych i innych świadczeń, stanowiących przedmiot
zamówienia.

2.

Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia, wynikające z:
przedmiarów robót, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, postanowień projektu umowy, wizji
lokalnej miejsca robót, oraz informacji i wyjaśnień od Zamawiającego.

3.

Wykonawca nie powinien traktować opisów poszczególnych pozycji przedmiarów robót jako ostatecznie
definiujących wymagania dla danych robót. Wykonawca winien przyjmować, Ŝe roboty ujęte w danej pozycji
muszą być wykonane według:
a)

przedmiarów robót

b)

obowiązujących przepisów technicznych i wiedzy technicznej,

a)

wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b) postanowień projektu umowy.
4.

Ceny umieszczone w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego muszą obejmować koszty wszystkich
następujących po sobie czynności, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i wymaganiami podanymi w normach i przepisach budowlanych, a takŜe z wiedzą i sztuką
budowlaną. JeŜeli w opisie pozycji przedmiaru robót nie uwzględniono pewnych czynności czy robót
pomocniczych lub tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. MontaŜu i
demontaŜu pomostów roboczych, wszelkiego rodzaju niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz sprzętu i
narzędzi oraz wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych), to koszty
tych czynności i robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenie określonej dla danej roboty
budowlanej lub rozrzucone na wszystkie pozycje poprzez ujęcie ich w kosztach ogólnych budowy.

5.

Kosztorys ofertowy naleŜy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej, zgodnie z zasadami określonymi w
Środowiskowych Metodach Kosztorysowania Robót Budowlanych wydanych przez Stowarzyszenie
Kosztorysantów Budowlanych i Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego.

6.

W cenie ofertowej kaŜdy Wykonawca uwzględnia ponadto koszty wynikające z rozdziału 3 pkt. 9, a takŜe
wszelkie inne związane z przygotowaniem, złoŜeniem oferty oraz z realizacją zamówienia.

7.

Zamawiający dopuszcza do udzielenia upustu w stosunku do swojego kosztorysu ofertowego.

8.

Cena oferowana nie będzie podlegała waloryzacji.

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą
Cenę oferty naleŜy podać w złotych polskich.
Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

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

1.

HS

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
8

Opracował:
Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji

cena ofertowa – 100 %
2.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SIWZ i zawiera najniŜszą cenę
wykonania zamówienia wymienioną na załączniku nr 1 (oferta).

3.

W przypadku złoŜenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty
do złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.

Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych
ofertach.

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy.

1.

Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pisemnie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej
cenę. Wykonawcy, który złoŜył wybraną ofertę, określi miejsce i termin zawarcia umowy.

2.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed upływem terminu związania ofertą.
Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

3.

Wykonawca przedstawi zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z podwykonawcami, a w przypadku
niezgodności z wytycznymi zawartymi w SIWZ i przepisami, dokona ich uzupełnienia lub zmiany.

4.

JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy , zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba,
Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
1. Zamawiający nie będzie Ŝądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jak najkorzystniejsza,
wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŜeli Zamawiający wymaga od
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiającego, jest niedopuszczalne, jeŜeli przy ich uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać
będzie z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od
umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy wykonanej do
tego dnia odstąpienia.

3.

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 jest załącznikiem niniejszej specyfikacji.

4.

Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie
postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
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5.

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.

6.

O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę pismem
powiadamiającym o wyborze jego oferty.

Wszelkie inne postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
Umowa zostanie zawarta na podstawie złoŜonej oferty wykonawcy.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie
publiczne.
1.

Wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej.

2.

Przed upływem terminu składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki
ochrony prawnej przysługują równieŜ organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

3.

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w
przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy,
moŜna wnieść protest do zamawiającego.

4.

Protest wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŜa się za wniesiony z
chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią.

5.

Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji
ogłoszenia lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6.

Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest
niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy.

7.

W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

8.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŜe zawierać
Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie
protestu.

9.

Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
a)

treści ogłoszenia,

b) postanowień SIWZ,
c)

wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu od
oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.

10. Protest inny niŜ wymieniony w punkcie 9 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.
11. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w punktach 9 i 10, uznaje się za jego oddalenie.
12. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
13. Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy w przedmiotowym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy
dotyczących odwołań i skarg. Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego jest ostateczne.

23. Załączniki do specyfikacji

HS

10

Opracował:
Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji

nr 1– formularz „OFERTA”,
nr 2 – wzór umowy,
nr 3 - wymagane oświadczenia,
nr 4 – przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Sporządził:
Henryk Stankowiak.

Sprawdził pod względem merytorycznym:
Lucjan Rosiak.

Sprawdził pod względem zgodności z ustawą:

.........................................................................

ZATWIERDZAM

…………………………………….

Leszno, dnia 11.05.2007 r.
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