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1. Nazwa i adres zamawiającego
MIASTO LESZNO
Reprezentowane przez Prezydenta Miasta Leszna
Prowadzący postępowanie
Urząd Miasta Leszna
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Wałowa 5
64-100 Leszno
Telefon
(0-65) 529-81-84
Fax
(0-65) 529-81-31
NIP
697-22-59-898
Regon
411050445
Email
os@leszno.pl
zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
pn.: „Baza danych dotycząca niskiej emisji na terenie 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 o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z
późn. zm.), o wartości poniŜej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu pn.
„Baza danych dotycząca niskiej emisji na terenie miasta Leszna”.

CPV 90731000-0; CPV 90731300-3; CPV 90731400-4; CPV 72316000-3

Przez niską emisję naleŜy w tym wypadku rozumieć – emisję powierzchniową, pochodzącą z lokalnych
kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalany jest węgiel, charakteryzujący się
często niskimi parametrami grzewczymi. Emisja powierzchniowa jest jedną z głównych przyczyn
występowania w mieście Lesznie, szczególnie w sezonie grzewczym, wysokich stęŜeń pyłu zawieszonego
PM10.
2. Celem projektu jest inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie miasta Leszna
i opracowanie szczegółowej bazy danych, która określi priorytety działań naprawczych, w celu poprawy
stanu czystości powietrza w mieście, niezbędnych do zrealizowania do końca 2015 r., wynikających z
przyjętego uchwałą nr XXXIII/453/09 z dnia 30 marca 2009 r. przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego
„Programu ochrony powietrza dla strefy – miasto Leszno w województwie wielkopolskim”.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1)

Inwentaryzację obszarową niskiej emisji pochodzącej z zabudowy jednorodzinnej oraz inwentaryzację
źródeł grzewczych w zasobach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie,

2)

Charakterystykę niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie miasta Leszna, pochodzącej z:
a) emisji niskiej obszarowej z terenów zabudowy jednorodzinnej,
b) indywidualnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych,
c) indywidualnych źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez miasto Leszno,
d) indywidualnych źródeł ciepła w innych budynkach (handel, usługi, obiekty uŜyteczności
publicznej),
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Pod pojęciem:
a)

„emisja niska obszarowa” naleŜy rozumieć:
Emisja niska obszarowa jest to emisja pochodząca z rozdrobnionych źródeł ciepła, głównie z terenów
zabudowy jednorodzinnej, powstająca w wyniku spalania węgla w piecach domowych.
Oszacowania wielkości emisji obszarowej moŜna dokonać poprzez wyrywkową inwentaryzację
pojedynczych charakterystycznych źródeł ciepła danego obszaru i ostatecznego określenia wielkości tej
emisji metodami analitycznymi.

b) źródła ciepła naleŜy rozumieć w szczególności:
- rodzaj i moc kotła,
- wiek kotła,
- rodzaj stosowanego paliwa,
- średnioroczne zuŜycie węgla,
- wielkość powierzchni, którą ogrzewa kocioł.
3)

Wskazanie rejonów miasta, z których emisja niska ma największy wpływ na stan jakości powietrza w
punkcie pomiarowym przy ul. Paderewskiego.

4)

Analizę techniczno-ekonomiczną przedsięwzięć mających na celu redukcję emisji pyłu zawieszonego
PM10, uwzględniającą:
a) wskazanie obszarów oraz lokalizacji źródeł ciepła koniecznych do wymiany,
b) budynki kwalifikujące się do przeprowadzenia termomodernizacji
stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),

(ocieplenia

elewacji,

c) przewidywane i poniesione na kaŜde przedsięwzięcie koszty,
d) źródła finansowania przedsięwzięć.
Zamawiający stawia wymóg, aby Baza Danych opracowana została w języku MS SQL 2005 (na wersję 2005
Miasto Leszno posiada licencję). Konieczne będzie stworzenie równieŜ nowego programu, tzw. aplikacji
klienckiej, która słuŜyć będzie do przetwarzania danych zawartych w Bazie oraz odpowiadać będzie za
połączenie z Bazą Danych.
KaŜde realizowane przedsięwzięcie, mające na celu ograniczenie emisji niskiej, wprowadzane będzie do
Bazy, która umoŜliwi m.in.:
a) obliczanie na bieŜąco uzyskanego, w wyniku przeprowadzonych działań modernizacyjnych, efektu
ekologicznego, w szczególności, w zakresie pyłu zawieszonego PM10,
b) dokonywanie zestawień źródeł grzewczych, które uległy wymianie,
c) dokonywanie zestawień nowych źródeł grzewczych z podziałem na nowoczesne węglowe (np.
retortowe), gazowe, olejowe, elektryczne,
d) dokonywanie zestawień obiektów podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz budynków, w
których przeprowadzono termomodernizację,
e) analizę poniesionych kosztów z podziałem na źródła finansowania.
Baza Danych umiejscowiona zostanie na serwerze Miasta Leszna SQL 2005 przy ul. Kazimierza Karasia 15
w Lesznie, na którym zainstalowany jest system Windows Server 2003 R2.
Baza obsługiwana będzie przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM
Leszna, (aktualny adres: ul. Wałowej 5 w Lesznie), a korzystać z niej będą słuŜby Urzędu prowadzące
procesy inwestycyjne oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu – Delegatura w
Lesznie. Dane będą mogły być udostępniane równieŜ innym jednostkom zewnętrznym, w tym na cele
projektowe.
4. Zamawiający zapewni Wykonawcy następujące materiały niezbędne do wykonania zamówienia:
1) „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Leszno w województwie wielkopolskim” - marzec
2009,
2) „Program ochrony środowiska dla miasta Leszna” - 2004,
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5. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym zamówieniem:
1) Wykonanie przedmiotu zamówienia wg następującego harmonogramu:
Lp.

Wyszczególnienie

Termin wykonania

1.

Inwentaryzacja i charakterystyka źródeł emisji z terenów :

30.06.2010 r.

Starego Miasta, Śródmieścia, Os. Wierzbowa i Os. Leszczynko.
2.

Inwentaryzacja i charakterystyka źródeł emisji z terenów :

30.09.2010 r.

Zatorza, Gronowa i Zaborowa.
3.

1) Inwentaryzacja i charakterystyka źródeł emisji z terenów :

15.12.2010 r.

Os. Solskiego, Podwala i Os. Sobieskiego,
2) Analiza techniczno-ekonomiczna planowanych przedsięwzięć,
3) Opracowanie Bazy w języku MS SQL 2005 wraz z aplikacją kliencką

2) Przygotowanie materiałów i danych niezbędnych do wykonania zamówienia, w tym m.in.:
a) pobranie od Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia (ust. 4),
b) przeprowadzenie rozmów, konsultacji i uzgodnień z przedstawicielami:
- Urzędu Miasta Leszna Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Urzędu Miasta Leszna Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa,
- Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie,
- Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie,
- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu – Delegatury w Lesznie,

4. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: zgodnie z harmonogramem o którym mowa w rozdziale III pkt. 5
ppkt. 1 SIWZ jednak nie później niŜ do 15.12.2010r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
1.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy);
2) posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy)
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy);
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy).

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. 6 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.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia Wykonawcy i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:
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a)

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi
zostały wykonane lub są wykonane naleŜycie,
- Zamawiający uzna warunek zapisany w rozdziale 5 pkt 1 ppkt 2 za spełniony, jeŜeli Wykonawca
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jeden program
ochrony powietrza zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r., Nr. 25, poz. 150 ze zmianami) lub projekt załoŜeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z ustawą z dnia 10
kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku, Nr 89 poz. 626 ze
zmianami);

b)

oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
(załącznik nr 6 do SIWZ),

c)

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
- Zamawiający uzna warunek zapisany w rozdziale 5 pkt 1 ppkt 4 za spełniony, jeŜeli
Wykonawca jest ubezpieczony w od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie moŜe być
niŜsza niŜ 50 000 zł.

3) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy
przedłoŜyć:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z
postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego Ŝe
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 3. (*)
(*) powyŜsze jest wymagane w przypadku gdy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji (części)
zamówienia. Nie wymaga się składania tych dokumentów w przypadku, gdy podmiot trzeci nie będzie brał
udziału w realizacji zamówienia, lecz jedynie udostępni swoje zasoby np. sprzęt, pracowników).
4) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert
5) Inne dokumenty :
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a) oświadczenie, Ŝe Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w
SIWZ oraz wzorem umowy i Ŝe akceptuje je bez zastrzeŜeń (załącznik nr 3 do SIWZ),
b) 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
(załącznik nr 3 do SIWZ),
c) oświadczenie, Ŝe Wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty
(załącznik nr 3 do SIWZ),
d) oświadczenie, Ŝe Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia rękojmi i 5 letniej gwarancji jakości
na przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru (załącznik nr 3 do SIWZ),
e) oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w
formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia w
formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty naleŜy dołączyć
dokumenty, o których mowa w rozdz. 11 pkt. 2 i 3 odpowiednio do złoŜonego oświadczenia.
(załącznik nr 4 do SIWZ)
f) jeŜeli Wykonawca będzie polegać na potencjale innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do
udowodnienia iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez
złoŜenie pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby do oddania
Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
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 wymaganych przez
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie
złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwo,
do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 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.

*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.
7. 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 za pomocą faksu z zastrzeŜeniem, Ŝe powyŜsze dokumenty naleŜy złoŜyć równieŜ w formie pisemnej.
Ofertę składa się tylko pisemnie. JeŜeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

2.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na wszelkie zapytania związane z treścią SIWZ jednak nie
później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3.

JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do
Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4.

PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy
pobrali SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej, bez wskazania
źródła zapytania.
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6.

W toku oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści
złoŜonej oferty.

7.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający moŜe
zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

8.

Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono
SIWZ oraz umieści na stronie internetowej.

9.

JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej, jeŜeli
specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

10. JeŜeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeŜeli wartość
zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 200r – Prawo zamówień publicznych.

8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są:
Pan Marian Bartkowiak

tel. 065 529 81 84

Pani Ewa Jankowska

tel. 065 529 81 85

Pan Maciej Dubiel

tel. 065 529 81 04

Zamawiający informuje, Ŝe Urząd Miasta Leszna jest czynny w następujących dniach i
godzinach:
- poniedziałek
- wtorek-piątek

7.30 – 17.00
7.30 – 15.30
9. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Termin związania ofertą
Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, z tym Ŝe
zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres , nie dłuŜszy jednak niŜ 60
dni.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert
1.

KaŜdy Wykonawca przedłoŜy tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum.

2.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy
dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

3.

Wykonawca zamierzający realizować zamówienie publiczne z udziałem podwykonawców zobowiązany jest
do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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6.

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.

7.

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

8.

Wymaga się by oferta była złoŜona w zamkniętym opakowaniu zabezpieczonym przed otwarciem, bez
uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

9.

Na opakowaniu umieścić naleŜy napis: „Oferta na projekt pn: „Baza danych dotycząca niskiej emisji na
terenie miasta Leszna” i zastrzeŜenie „nie otwierać przed dniem 01.06.2010 r. do godz. 13.15” oraz
adres zamawiającego. Na opakowaniu naleŜy umieścić równieŜ nazwę i adres wykonawcy.

10. Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
11. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań w jego imieniu.
12. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane, parafowane i spięte w sposób uniemoŜliwiający
wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
13. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej oferty w formie
pisemnej przed terminem składania ofert.
14. Wprowadzone zmiany muszą być złoŜone wg takich samych zasad jak złoŜona oferta tj. w odpowiednio
oznakowanym opakowaniu z dopiskiem „ZAMIANA” (pozostałe oznakowanie wg ust. 9).
15. 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.
16. 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”.
17. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane podczas publicznego otwarcia ofert w pierwszej
kolejności. Opakowania z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.
18. 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.
19. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego przy ul. Wałowej 5 pokój nr 24
do dnia 01.06.2010r, do godz. 13.00.
2. Oferta złoŜona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.06.2010 r. o godz. 13.15 w siedzibie zamawiającego, pok. 25.
4. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający
prześle mu informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

13. 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 dostaw i innych świadczeń, stanowiących
przedmiot zamówienia.

2.

Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia, wynikające ze
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz postanowień zawartych w projekcie umowy w tym
równieŜ wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich wraz z przeniesieniem licencji na Zamawiającego.

3.

Cena ofertowa nie będzie podlegała waloryzacji.
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14. 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.

15. 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 % 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.

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.

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy.
1.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawców,
którzy złoŜyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy
(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy
złoŜyli oferty a takŜe punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta.

Wykonawcy, który złoŜył wybraną ofertę, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.
2.

Informacje o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

3.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty jeŜeli zawiadomienie zostało przesłane za pomocą faksu albo 10
dni jeŜeli zostało przesłane w inny sposób (np. pocztą). Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie
Zamawiającego.

4.

Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o
których mowa w pkt. 3, jeŜeli:
a) w postępowaniu złoŜono jedną ofertę,
b) nie odrzucono Ŝadnej oferty,
c) z postępowania nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy.

5.

JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŜnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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6.

W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako
konsorcjum wówczas Wykonawcy ci zobowiązani będą do przedstawienia umowy konsorcjum przed
zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, z której wynikać będzie, co najmniej:
a)

zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot
zamówienia,
b) wskazanie osoby pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
c) czas obowiązywania umowy, który nie moŜe być krótszy, niŜ termin obejmujący realizację
zamówienia,
d) stwierdzenie solidarnej odpowiedzialności kaŜdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego, w
trakcie realizacji zamówienia jak i z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji.
7.

W przypadku wybrania oferty Wykonawcy zamierzającego realizować zamówienie z udziałem
podwykonawców wówczas wybrany wykonawca zobowiązany będzie do przedłoŜenia kopii umów z
podwykonawcami z zachowaniem przepisu art.6471 §2 kodeksu cywilnego, z których wynikać będzie
przynajmniej zakres rzeczowy i wartościowy podzlecanych prac oraz cesje wierzytelności a fakt ten
zostanie opisany w zawieranej umowie o zamówienie publiczne. PowyŜsze dokumenty naleŜy przekazać
Zamawiającemu nie później niŜ 2 dni przed ustaloną datą podpisania umowy o zamówienie publiczne.

17. 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 istotnych 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. z powodu działań osób trzecich uniemoŜliwiających wykonanie prac, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
b. wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy;
c. przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy;
d. zmiana stawki podatku VAT;
e. zmiana terminu wykonania umowy i zmiana zakresu rzeczowego, wprowadzona do umowy o
dofinansowanie projektu będącego przedmiotem zamówienia,
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, który w przypadku realizacji
zamówienia przy udziale podwykonawców zostanie uzupełniony o stosowne postanowienia w tej kwestii.
5. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę pismem
powiadamiającym o wyborze jego oferty.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
Umowa zostanie zawarta na podstawie złoŜonej oferty Wykonawcy.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku
postępowania o zamówienie publiczne.
1.

Wykonawcy a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych przysługują środki ochrony prawnej.
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2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują równieŜ organizacjom
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

3.

Wobec czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia niezgodnej z
przepisami ustawy lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy przysługuje odwołanie:
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.

4.

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

5.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący
przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6.

Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt 3. W przypadku
uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na
czynność tą nie przysługuje odwołanie.

7.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane za pomocą faksu, albo w terminie 10 dni –
jeŜeli zostały przesłane w inny sposób (np. pocztą).

8.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a takŜe wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5
dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie
internetowej.

9.

Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. JeŜeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie
później niŜ w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia,
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŜeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ
Zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania ofert.
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
13. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie moŜe zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze z zastrzeŜeniem przepisów art. 183 ust.26 ustawy Prawo zamówień publicznych.
14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŜeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją równieŜ na stronie internetowej, na
której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając
Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca moŜe zgłosić przystąpienie
do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do
której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
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Szczegółowe przepisy dotyczące odwołań są zawarte w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj.: z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

19. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający informuje, Ŝe dopuszcza moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art.
67 ust.1 pkt. 6 ustawy, stanowiących nie więcej niŜ 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający informuje, Ŝe nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający informuje, Ŝe nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający informuje, Ŝe nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający informuje, Ŝe nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
6. Zamawiający informuje, nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
7. Zamawiający informuje, Ŝe dopuszcza moŜliwość uniewaŜnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust.1a
ustawy Prawo zamówień publicznych.

20. Załączniki do specyfikacji
nr 1 – formularz „OFERTA”,
nr 2 – formularz „OŚWIADCZENIA” (art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych),
nr 3 – wymagane oświadczenia (rozdział 6 pkt. 1.5 a-d SIWZ)
nr 4 – oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie
konsorcjum lub z udziałem podwykonawców,
nr 5 – wzór umowy,
nr 6 – oświadczenie, Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia.
Opracowała
Komisja przetargowa, Leszno dn. 21 maja 2010r.

.......................................................... Leszno dn. 21 maja 2010r.
Potwierdzam zgodność z
Prawem zamówień publicznych

……………………………………….. Leszno, dn. 21 maja 2010
Z-ca Naczelnika
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

…….…................................................................
Zatwierdzam, Leszno dn. 21 maja 2010r.
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