Zamawiający: MIASTO LESZNO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :
Dostawa i montaŜ urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych
pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15
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1. Nazwa i adres zamawiającego
MIASTO LESZNO
Reprezentowane przez Prezydenta Miasta Leszna
Prowadzący postępowanie
Urząd Miasta Leszna
Wydział Organizacyjny
ul. Karasia 15
64-100 Leszno
Telefon
(0-65) 529-81-03
Fax
(0-65) 529-81-31
NIP
697-00-20-756
Regon
000660995
Email
kurpisz@leszno.pl
zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. : „Dostawę i
montaŜ urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta
Leszna przy ul. Karasia 15” 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 (Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655), 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
1.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa i montaŜ fabrycznie nowych urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych
pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15”
Zamawiający dopuszcza moŜliwość przedstawienia w ofercie urządzeń równowaŜnych do zaprojektowanych
przez zamawiającego pod warunkiem, iŜ oferowane urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz uŜytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany
jest przedstawić wraz z ofertą ich szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący Ŝadnej wątpliwości
Zamawiającego winno wynikać, iŜ zaoferowane urządzenia są o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz uŜytkowych w odniesieniu do urządzeń określonych przez
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Uwaga: Zaoferowanie urządzeń sprzecznych z powyŜszymi wymaganiami
skutkować będzie odrzuceniem oferty.
CPV 45331210-1
2.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) montaŜ urządzeń klimatyzacyjnych z funkcją chłodzenia i osuszania powietrza
2) montaŜ jednostek zewnętrznych
3) poprowadzenie przewodów klimatyzacyjnych
4) poprowadzenie przewodów skroplin

3.
4.

ZAMAWIAJĄCY ZALECA PRZEPROWADZENIE WIZJI TERENU ROBÓT
Szczegółowy zakres prac jest opisany w przedmiarach, projektach oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót, które są załącznikami do niniejszej specyfikacji.
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)
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5.
Prace objęte niniejszym zamówieniem będą wykonywane na terenie czynnego obiektu. W związku z
powyŜszym Zamawiający zastrzega, Ŝe większość prac wykonana będzie po godzinach pracy Urzędu oraz dni
wolne od pracy. Zamawiający informuje, Ŝe Urząd Miasta Leszna jest czynny w

następujących dniach i godzinach:
- poniedziałek
7.30 – 17.00
- wtorek-piątek
7.30 – 15.30
6.

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.

7.

Zakres prac oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje
takŜe:
1) organizację i zagospodarowanie terenu oraz zaplecza prac, ustanowienie kierownika robót,
2) utrudnienia i prace dodatkowe wynikające z wykonywania robót na terenie czynnego obiektu,
3) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP,
4) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz ewentualne
uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, wykonanie
dokumentacji powykonawczej,
5) ubezpieczenie robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,

8.

6) po zakończeniu prac uporządkowanie i doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego, (w tym
zamiecenie oraz umycie podłóg,). Zamawiający informuje, Ŝe od poniedziałku do piątku zapewnia
bieŜące utrzymanie czystości w budynku. W dni wolne od pracy Zamawiającego obowiązek
zapewnienia czystości i porządku w budynku po wykonanych robotach spoczywa na Wykonawcy
Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę 12-miesięcznej rękojmi oraz gwarancji na wykonane
prace. Na zamontowane urządzenia klimatyzacyjne gwarancja będzie zgodna z gwarancją udzielaną przez
producenta urządzeń.

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

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

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 – 45 dni od daty zawarcia umowy.

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), tj prowadzą działalność
gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia
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2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj wykonali w okresie ostatnich trzech
lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, przynajmniej dwie prace polegające na dostawie i montaŜu urządzeń klimatyzacyjnych w
pomieszczeniach biurowych, których łączna wartość wyniosła nie mniej niŜ 200 000 zł brutto.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1
pkt 3 ustawy) tj posiadają polisę oc w zakresie prowadzonej działalności
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy).
5) wniosą wadium w kwocie 5 000 zł
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:
1) podmioty składające ofertę wspólną ustanowią jednego z partnerów konsorcjum jako pełnomocnika
upowaŜnionego do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu albo
reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
2) 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,
3) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów,
4) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej
postanowieniami,
5) zamawiający moŜe w ramach odpowiedzialności solidarnej Ŝądać wykonania umowy w całości przez
partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od kaŜdego z osobna.
6) 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.

6.

Zamawiający dopuszcza moŜliwości 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,
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7) oświadczenie, Ŝe wykonawca uwaŜa się za związanego oferta do terminu waŜności oferty
wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę,
8) oświadczenie, Ŝe wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i
znane są mu warunki prowadzenia robót,
9) oświadczenie, Ŝe zobowiązuje się do udzielenia 12-miesięcznej rękojmi oraz gwarancji na wykonane
prace,
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) wykaz dotychczas wykonanych prac potwierdzający spełnianie warunku o którym mowa w Rozdz. 8
pkt 1.2) SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe prace te zostały wykonane naleŜycie,
12) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
13) kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z przedmiarami robót,
14) dowód wniesienia wadium
15) szczegółowy opis proponowanych urządzeń klimatyzacyjnych z podaniem ich nazw, marek, opisem
technicznym i parametrami odpowiadającymi urządzeniom wymaganym przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza moŜliwość przedstawienia w ofercie urządzeń równowaŜnych do zaprojektowanych
przez zamawiającego pod warunkiem, iŜ oferowane urządzenia będą o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz uŜytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany
jest przedstawić wraz z ofertą ich szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący Ŝadnej wątpliwości
Zamawiającego winno wynikać, iŜ zaoferowane urządzenia są o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz uŜytkowych w odniesieniu do urządzeń określonych przez
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

*UWAGA – wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim
2.

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

3.

JeŜeli termin waŜności polisy, o której mowa powyŜej upłynie w czasie realizacji zamówienia
wykonawca zobowiązany będzie przedłoŜyć zamawiającemu nową polisę. Do czasu przedłoŜenia nowej
polisy wykonywane prace zostaną wstrzymane, a wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały Ŝadne
roszczenia w szczególności o przedłuŜenie terminu wykonania zamówienia.

4.

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 oferta
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania.

5.

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 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.

6.

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.
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7.

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
Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są;
1.

Krzysztof Kurpisz – tel. 065 529 82 20

2.

Roman Grygier – tel. 065 529 81 03

Zamawiający informuje, Ŝe Urząd Miasta Leszna jest czynny w następujących dniach i
godzinach:
- poniedziałek
7.30 – 17.00
- wtorek-piątek
7.30 – 15.30
12. Wymagania dotyczące wadium
1.

KaŜdy wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł. słownie: pięćtysięcyzłotych

2.

Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
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3.

Wadium w formie pienięŜnej naleŜy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego w Banku PKO BP S.A.
0/Leszno nr : 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego
postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem naleŜy
dołączyć do oferty.

4.

Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, naleŜy wnieść poprzez
złoŜenie oryginałów odpowiednich dokumentów w kasie Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15 – na I
piętrze budynku. Kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem oraz pokwitowaniem złoŜenia
oryginału w kasie Urzędu Miasta Leszna, naleŜy dołączyć do oferty.

5.

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta.
Gwarancja musi być podpisana przez upowaŜnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta.
Podpis winien być sporządzony w sposób umoŜliwiający jego identyfikację np. złoŜony wraz z imienną
pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe,
na kaŜde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5
ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

7.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeŜeli 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 niezwłocznie wadium, jeŜeli:
2) upłynął terminu związania ofertą,
3) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego,
4) Zamawiający uniewaŜnił postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, a protesty
zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

10. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) który został wykluczony z postępowania,
3) którego oferta została odrzucona,
11. 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 niemoŜliwe z przyczyn leŜących po
stronie wykonawcy.
12. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwrócić 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.

13. Termin związania ofertą
Termin związania wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7

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 zamkniętym opakowaniu zabezpieczonym przed otwarciem, bez
uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
Na opakowaniu umieścić naleŜy napis: „Przetarg – dostawa i montaŜ klimatyzacji w budynku Urzędu
Miasta Leszna przy ul. Karasia 15” i zastrzeŜenie „nie otwierać przed dniem 2 kwietnia 2008 r. do
godz. 14.15” oraz adres zamawiającego.
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 Karasia 15 pokój nr 1B do
dnia 2 kwietnia 2008 r., do godz. 14.00

2.

Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

3.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 kwietnia 2008 r. o godz. 14.15 w siedzibie zamawiającego, pok. 1A

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 dostarczonych urządzeń, prac montaŜowych i
innych świadczeń, stanowiących przedmiot zamówienia.
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2.

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

3.

Wykonawca nie powinien traktować opisów poszczególnych pozycji przedmiarów robót jako ostatecznie
definiujących wymagania dla danych prac. Wykonawca winien przyjmować, Ŝe roboty ujęte w danej
pozycji muszą być wykonane według:
1) przedmiarów robót,
2) obowiązujących przepisów technicznych i wiedzy technicznej,
3) wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4) 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 przetargową i wymaganiami podanymi w normach i przepisach, 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 (np. montaŜu i demontaŜu
pomostów roboczych, wszelkiego rodzaju niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz sprzętu i narzędzi
oraz wszelkich innych prac pomocniczych na placu robót i na stanowiskach roboczych), to koszty tych
czynności i robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenie określonej dla danej pozycji lub
rozrzucone na wszystkie pozycje poprzez ujęcie ich w kosztach ogólnych zamówienia.

5.

W cenie ofertowej naleŜy uwzględnić fakt wykonywania prac na terenie czynnego obiektu.

6.

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.

7.

Cena ofertowa 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.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
cena ofertowa – 100 %

2.

Niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniŜszą ceną otrzyma 100 pkt. Kolejne oferty będą oceniane wg
poniŜszego wzoru:
Oferta z najniŜszą ceną
----------------------------

x 100

Oferta z ceną badaną

3.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i otrzyma
najwyŜszą ilość punktów

4.

W przypadku złoŜenia ofert o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złoŜyli te
oferty do złoŜenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

5.

Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w
złoŜonych ofertach.
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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 uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym otrzymaną punktację. Wykonawcy, który
złoŜył wybraną ofertę, Zamawiający 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.

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. 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
Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

21. 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 powzięto lub moŜna było 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
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w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu
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. 184a ust. 1 ustawy w przedmiotowym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy
dotyczących odwołań i skarg. Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego jest ostateczne.

22. Załączniki do specyfikacji
nr 1 - formularz „OFERTA”,
nr 2 – wymagane oświadczenia,
nr 3 – wzór umowy,
nr 4 – przedmiar (układy nr 1 i 2)
nr 5 – przedmiar (układy nr 3 – 9)
nr 6 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
nr 7 – projekty układów nr 1 i 2
nr 8 – projekty układów nr 3 – 9
nr 9 – opis techniczny układów nr 1 i 2
nr 10 – opis techniczny układów nr 3 – 9
nr 11 - wykaz (wzór) dotychczas wykonanych prac

Opracowała
Komisja przetargowa, Leszno dn. 20 marca 2008r.
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