Zamawiający: MIASTO LESZNO
ul. Karasia 15
64-100 Leszno

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

„Wykonywanie remontów bieŜących w budynkach Urzędu Miasta Leszna”.
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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
worg@leszno.pl
zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
pn.: „Wykonywanie remontów bieŜących w budynkach Urzędu Miasta Leszna” 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 ze zm.), 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:

„Wykonywanie remontów bieŜących w budynkach Urzędu Miasta Leszna”.
CPV 45442100-8
2. Zakres rzeczowy zamówienia określa przedmiar robót, który naleŜy traktować jako przykładowy tylko dla
określenia cen jednostkowych materiałów budowlanych, stawek robocizny i sprzętu oraz wysokości kosztów
pośrednich, zakupu materiałów i zysku. Przedmiar robót stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej Specyfikacji.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania bieŜących remontów (wg potrzeb Zamawiającego) w
pomieszczeniach Urzędu Miasta Leszna. Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 14 dni od otrzymania
pisemnego zlecenia przystąpić do remontu w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. Zakres
oraz termin wykonania poszczególnych zleceń będzie kaŜdorazowo ustalany ze wskazanym przez
Zamawiającego inspektorem nadzoru budowlanego. Rozliczenie wykonanych robót następować będzie w
formie kosztorysu powykonawczego.
4. Do wykonania zamówienia, Wykonawca moŜe zastosować w miejsce wzorcowych wyrobów budowlanych
wskazanych w przedmiarze, wyroby równowaŜne.
5. 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)
6. Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem będą wykonywane na terenie czynnych obiektów.
Większość zleconych prac Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w godzinach popołudniowych oraz
soboty i niedziele. Zamawiający informuje, Ŝe Urząd Miasta Leszna jest czynny w następujących
dniach i godzinach: poniedziałek 7.30 – 17.00; wtorek –piątek 7.30 – 15.30
7.

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.

8.

Zakres robót oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje
takŜe:
2

1) organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy, ustanowienie kierownika robót
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) 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 budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,
6) po zakończeniu robót uporządkowanie i doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego,
7) zabezpieczenie folią ochronną mebli, urządzeń oraz podłóg znajdujących w pomieszczeniach
9.

Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę 3 – letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane
materiały.

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

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający przewiduje na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy moŜliwość udzielenia zamówień
uzupełniających stanowiących nie więcej niŜ 50% wartości zamówienia podstawowego.

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
Umowa na realizację zamówienia będzie obowiązywała od dnia zawarcia do 31 grudnia 2009 roku. Wykonawca
zobowiązany będzie w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego zlecenia przystąpić do prac remontowych w
pomieszczeniach Urzędu wskazanych przez Zamawiającego. Terminy wykonania poszczególnych zleceń oraz
ich zakres będą kaŜdorazowo ustalane z wyznaczonym przez Zamawiającego inspektorem nadzoru
budowlanego. Zamawiający informuje, Ŝe w okresie trwania umowy zamierza zlecić wykonanie remontów
bieŜących za kwotę ok. 180 000 zł brutto. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, Ŝe wymieniona kwota jest
przewidywaną, a wielkość zamówienia w okresie trwania umowy moŜe ulec zmianie.

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
gospodarcza w zakresie przedmiotu zamówienia;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt
2 ustawy) tj.:
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a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania
przynajmniej trzy roboty remontowo – malarskie w obiektach uŜyteczności publicznej;
b) dysponują min. sześcioma osobami do realizacji zamówienia przy czym przynajmniej cztery z nich
winny posiadać dyplom czeladnika w zawodzie malarz oraz jedna z nich odbyła stosowny kurs
instalacji wykładzin u producenta, bądź autoryzowanego wykonawcy (przedstawiciela) posadzek
obiektowych z wykładzin PCV
c) kierownik robót winien posiadać dyplom mistrza w zawodzie malarz;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1
pkt 3 ustawy), tj. posiada polisę oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym suma
ubezpieczenia winna być nie mniejsza niŜ 100 000 zł;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy);
5) zobowiązuje się do udzielenia 3-letniej gwarancji na wbudowane materiały i wykonane prace;
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 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 lub pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
4) oświadczenie, Ŝe znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
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5) oświadczenie, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;
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 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 3-letniej gwarancji na wbudowane materiały i
wykonane prace;
10) kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z przedmiarem robót;
11) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 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);
12) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert);
13) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert);
14) wykaz dotychczas wykonanych robót potwierdzający spełnianie warunku o którym mowa w Rozdz. 8
pkt 1.2a) SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe prace te zostały wykonane naleŜycie;
15) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu
wykonywanych przez nich czynności o którym mowa w rozdziale 8 pkt. 1.2 b, c;
16) zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający, Ŝe jedna z osób wskazana do realizacji zamówienia
odbyła stosowny kurs instalacji wykładzin u producenta, bądź autoryzowanego wykonawcy
(przedstawiciela) posadzek obiektowych z wykładzin PCV;
17) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności potwierdzający
spełnianie warunku o którym mowa w rozdziale 8 pkt 1.3);
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”

*UWAGA – w przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej
do oferty naleŜy załączyć pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do
złoŜenia oferty w niniejszym postępowaniu.
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 wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw albo którzy złoŜyli wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złoŜenia
w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
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konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
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 momentu dokonania
wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, 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.

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
zmienić treść SIWZ.

6.

Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano
niniejszą specyfikację, 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;
Krzysztof Kurpisz

– w zakresie procedury

tel. 065 529 82 20

Maciej Dubiel

– w zakresie procedury

tel. 065 529 81 04

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

13. Termin związania ofertą
1.
2.

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.
4.

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: „Oferta na wykonywanie remontów bieŜących w budynkach
Urzędu Miasta Leszna” i zastrzeŜenie „nie otwierać przed dniem 05 marca 2009 r. do godz. 10.15” oraz
adres zamawiającego. Na opakowaniu naleŜy umieścić równieŜ nazwę i adres wykonawcy.

5.

Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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).

10. 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.
11. 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”.
12. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane podczas publicznego otwarcia ofert w pierwszej
kolejności. Opakowania z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.
13. 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 05 marca 2009r, do godz. 10.00

2.

Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

3.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05 marca 2009 r. o godz. 10.15 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.
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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 wykonanych jednostkowych prac i wbudowanych
materiałów oraz innych świadczeń związanych z zamówieniem (w szczególności prac przygotowawczych).

2.

Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informacji i wyjaśnień
uzyskanych od Zamawiającego.

3.

Cena ofertowa nie będzie podlegała waloryzacji. Zaproponowane ceny jednostkowe będą obowiązywały
przez cały okres trwania umowy. Rozliczanie poszczególnych zleceń wykonywane będzie na podstawie
kosztorysów powykonawczych przy zastosowaniu cen ofertowych.

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 (suma cen jednostkowych) – 100 % znaczenia

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 odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SIWZ i zawiera najniŜszą cenę
(sumę cen jednostkowych).

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.

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), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby 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 (z zastrzeŜeniem art. 94 ust. 1a Pzp). 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.
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4.

JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, 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
1.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru wykonawcy chyba, Ŝe będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek:
a. wystąpienie robót dodatkowych lub zamiennych;
b. wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających prowadzenie robót
zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość ich wykonania,
albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezaleŜnych od wykonawcy;
c. wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót;
d. przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy;
e. zmiana stawki podatku VAT;
f. zajdą inne okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w dniu zawarcia umowy;

2.

W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.

3.

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

4.

Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru.

5.

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

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
Umowa zostanie zawarta na podstawie złoŜonej oferty wykonawcy.

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 do 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, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez
Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŜna wnieść protest do
Zamawiającego.

4.

Protest wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej
staranności 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
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
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6.

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

7.

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

8.

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

9.

Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaŜe Wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu o udzielenie zamówienia a jeŜeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ,
zamieści ją równieŜ na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja, wzywając
Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

10. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu staną się Wykonawcy, którzy mają
interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do
postępowania:
a) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt 9 SIWZ,
b) do upływu terminu, o którym mowa w pkt 5 jeŜeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
11. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując
swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje Ŝądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście.
Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy
wnoszącemu protest.
12. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
b) treści ogłoszenia,
c)

postanowień SIWZ,

d) 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
13. Protest inny niŜ wymieniony w punkcie 12 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego
wniesienia.
14. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w punktach 12 i 13, uznaje się za jego
oddalenie.
15. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
16. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Zgodnie z art. 184 ust. 1a ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznie 2004 roku odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie od
rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty.
14. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub
upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu.
ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do
Prezesa Urzędu.
Szczegółowe przepisy dotyczące protestów i odwołań są zawarte w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007r. Dz. U. nr 223 poz. 1655 ze zm.).
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22. Załączniki do specyfikacji
nr 1 - formularz „OFERTA”,
nr 2 – wymagane oświadczenia,
nr 3 – wzór umowy,
nr 4 – przedmiar robót.
nr 5 – wykaz (wzór) osób do realizacji zamówienia
nr 6 – wykaz (wzór) dotychczas wykonanych robót
nr 7 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót malarskich
nr 8 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót posadzkarskich

Opracowała
Komisja przetargowa, Leszno dn. 12 lutego 2009r.

................................... Leszno dn. 12 lutego 2009r.
Potwierdzam zgodność z
Prawem zamówień publicznych

………………………. Leszno, dn. 12 lutego 2009
Kierownik OR-A

…….…................................................................
Zatwierdzam, Leszno dn. 12 lutego 2009r.
.
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