ZAMAWIAJĄCY:

MIASTO LESZNO
URZĄD MIASTA LESZNA
UL. KAZIMIERZA KARASIA 15
64-100 LESZNO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

“Wykonanie prac remontowych w wybranych budynkach
Urzędu Miasta Leszna”

Rozdział 1 - Nazwa oraz adres Zamawiającego
Miasto Leszno
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
NIP 697 – 22 – 59 – 898
REGON 411050445

Prowadzący postępowanie:
Wydział Organizacyjny
Referat Administracyjno - Gospodarczy
ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno
Telefon (65) 529 – 82 – 20
Faks
(65) 529 – 81 – 31
NIP
697 – 22 – 59 – 898
Regon 411050445
Email worg@leszno.pl
zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Wykonanie prac
remontowych w wybranych budynkach Urzędu Miasta Leszna”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Rozdział 2 - Tryb udzielenia zamówienia
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 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 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), o wartości
poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.
Rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w wybranych budynkach Urzędu Miasta Leszna.
Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części tj.:
Część I – obejmująca swoim zakresem następujące prace:
1) Roboty malarskie w budynku przy ul. Kazimierza Karasia 15
2) Roboty malarskie na II piętrze w budynku przy ul. Wałowej 5
3) Remont okładziny ekranów w budynku przy ul. Kazimierza Karasia 15
Część II – obejmująca swoim zakresem następujące prace:
1) Montaż płotków przeciwśniegowych w budynku przy Al. Jana Pawła II nr 21
2) Podwyższenie kominów ponad dachem łącznika w budynku przy Al. Jana Pawła II nr 21
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV:
45442100-8 Roboty malarskie, 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45262522 – 6 Roboty murarskie
2. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
oraz przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami niniejszej SIWZ (załącznik nr 8 i 9) i wraz z nią są
zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.leszno.pl oraz są dostępne w biurze prowadzącego
postępowanie (Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno, pok. nr 1B).
3. 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. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze
zmianami).
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych
opisywanym w przedmiarach robót.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w przedmiarach robót
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
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6. W przypadku, gdy w przedmiarze robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia
technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element
wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla
rozwiązań zamiennych.
7. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. Nr 21) i jej koszt uwzględnić w cenie
ofertowej.
8. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót, ustanowienie kierownika robót oraz wykonanie
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);
2) wykonanie przyłączy wody i energii elektrycznej do potrzeb budowy – Zamawiający umożliwi Wykonawcy
nieodpłatny pobór wody i energii elektrycznej z istniejącej instalacji;
3) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów i badań w tym badań czynników szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi i/lub przechowywanie żywności oraz odbiorów;
4) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej;
5) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP,
6) utrudnienia i prace dodatkowe wynikające z wykonywania robót na terenie czynnego obiektu;
7) wnoszenie – wynoszenie mebli, zabezpieczenie folią ochronną mebli, urządzeń oraz podłóg znajdujących się w
malowanym pomieszczeniu,
8) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz
uporządkowanie terenu;
9) bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót,
10) ewentualne inne koszty, które zdaniem Wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia.
9. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 3 letniej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i
wbudowane materiały.
10. Pominięcie jakiejkolwiek pozycji z kosztorysu ofertowego przy wycenie i nie ujęcie jej w cenie ofertowej nie może
stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu, a prace wymienienie w tej pozycji będą
podlegały wykonaniu w ramach ceny ofertowej.
11. Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zawarcia umowy. Za ewentualne opóźnienia w
przekazaniu terenu robót wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wybranemu Wykonawcy nie będą
przysługiwały żadne roszczenia.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowych odbiorów oraz fakturowania zakończonych elementów zlecenia (np.
pomalowanego pomieszczenia).
13. Odbioru końcowego przedmiotu zamówienia dokona Zamawiający i wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele w
obecności Wykonawcy, kierownika robót i inspektorów nadzoru inwestorskiego, w ciągu 14 dni od daty pisemnego
zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być potwierdzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, iż
roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją budowy i umową oraz bez wad. Do zgłoszenia zakończenia robót
Wykonawca załącza dokumenty wymagane ustawami i wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.
14. Brak wymaganych dokumentów lub też brak potwierdzenia przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, że przedmiot
zamówienia został wykonany zgodnie z dokumentacją budowy i umową oraz bez wad spowoduje nie przystąpienie przez
Zamawiającego do odbioru końcowego.
15. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Zamawiającego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli
w obecności inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierownika robót i Wykonawcy protokół końcowego odbioru
przedmiotu zamówienia.
Rozdział 4 – Opis części zamówienia
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na jedną lub więcej z wymienionych części:
Część I – obejmująca swoim zakresem następujące prace:
1) Roboty malarskie w budynku przy ul. Kazimierza Karasia 15
2) Roboty malarskie na II piętrze w budynku przy ul. Wałowej 5
3) Remont okładziny ekranów w budynku przy ul. Kazimierza Karasia 15
Część II – obejmująca swoim zakresem następujące prace:
1) Montaż płotków przeciwśniegowych w budynku przy Al. Jana Pawła II nr 21
2) Podwyższenie kominów ponad dachem łącznika w budynku przy Al. Jana Pawła II nr 21
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Rozdział 5 - Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia dla I i II części zamówienia: od dnia przekazania terenu robót do 31 sierpnia
2013 roku. Szczegółowy harmonogram prac Zamawiający uzgodni z wybranym Wykonawcą, przy czym zastrzega się, że
roboty muszą zostać wykonane w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień br.).
Rozdział 6 - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy);
2) posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy);
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust.
1 pkt 3 ustawy):
Zamawiający uzna warunek za spełniony dla I i II części zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
minimum 1 osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji
kierownika robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub równoważne
uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego obszaru i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej.
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. 7 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
3. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a
oferta uznana będzie za odrzuconą.
Rozdział 7 - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu
1.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia Wykonawcy i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym dla
poszczególnej części zamówienia, sporządzonym na bazie załączonych przedmiarów robót – dla I części - załącznik
nr 8 (a – c) do SIWZ, dla II części - załącznik nr 8 (d - e) do SIWZ.
2) W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
a)
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
(załącznik nr 5 do SIWZ, na potwierdzenie warunku określonego w rozdziale 6 pkt 1 ppkt 3 niniejszej SIWZ).
Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których
wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych
kwalifikacji do wykorzystania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie
przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63,
poz. 394);.
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 6 do SIWZ);
3) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy,
określonym w rozdziale 7 pkt. 1 ppkt. 3 lit. a – b SIWZ (*)
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2.

3.

(*) powyższe jest wymagane w przypadku, gdy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji (części) zamówienia. Nie
wymaga się składania tych dokumentów w przypadku, gdy podmiot trzeci nie będzie brał udziału w realizacji
zamówienia, lecz jedynie udostępni swoje zasoby np. sprzęt, pracowników.
4) Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50,
poz. 331) albo informację, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ).
5) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w rozdziale 7 pkt. 1 ppkt. 3 lit. b SIWZ, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuję się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
6) Inne dokumenty:
a) 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 należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdz. 11 ust.
2 i 3 odpowiednio do złożonego oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ),
b) jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złożenie pisemnego zobowiązania
podmiotów udostępniających swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów,
na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez Wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.
Uzupełniane dokumenty i oświadczenia muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z
oryginałem” przez Wykonawcę. Dokumenty i oświadczenia przesłane faksem muszą zostać dostarczone również w
formie pisemnej przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.
UWAGA – w przypadku , gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.
Rozdział 8 - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1.

2.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem pod
numerem (65) 529 – 81 – 31 lub drogą elektroniczną na adres dpolaszek@leszno.pl z zastrzeżeniem, że powyższe
dokumenty należy złożyć również w formie pisemnej. Oferty składa się tylko pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub
Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na wszelkie zapytania związane z treścią SIWZ jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.

5

3.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego po upływie
terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie 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.
6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować
treść dokumentów składających się na SIWZ.
8. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz
umieści na stronie internetowej.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz
zamieści informację na stronie internetowej.
10. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Krzysztof Kurpisz
- tel. (65) 529 82 20
Maciej Dubiel
- tel. (65) 529 81 04
Dorota Polaszek
- tel. (65) 529 81 04
Zamawiający informuje, że Urząd Miasta Leszna jest czynny w następujących dniach i godzinach:
- poniedziałek 7.30 – 17.00
- wtorek-piątek 7.30 – 15.30
Rozdział 9 - Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział 10 - Termin związania ofertą
1. Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi: 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na
wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres , nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Rozdział 11 - Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub
partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być złożone
do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.
3. Wykonawca zamierzający realizować zamówienie publiczne z udziałem podwykonawców zobowiązany jest do wskazania
w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 3 do SIWZ).
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką
oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
7. Podpisy Wykonawcy na ofercie i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę
podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
8. Wymaga się by oferta była złożona w zamkniętym opakowaniu zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia,
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Na opakowaniu oferty umieścić należy
napis: „Oferta na wykonanie prac remontowych w wybranych budynkach Urzędu Miasta Leszna” i zastrzeżenie
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„nie otwierać przed dniem 11 lipca 2013 r. do godz. 09:15” oraz adres prowadzącego postępowanie i pieczęć
Wykonawcy.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.
10. Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 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 uniemożliwiający wypadnięcie
jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
14. Czynności wycofania, jak i zmiany oferty może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do działania w imieniu
Wykonawcy.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich zasad, jak składanie ofert tj. w kopercie odpowiednio oznaczonej
napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte 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 złożenie pisemnego
powiadomienia, według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie
„WYCOFANIE”. Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
17. Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac.
18. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca.
19. 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.
20. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia.
Rozdział 12 - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ należy złożyć w zamkniętej kopercie
(opakowaniu), w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno, pok. nr 1B do dnia
11 lipca 2013 r. do godz. 09:00.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce
wskazane w pkt.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 lipca 2013 r., o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia
15, 64 – 100 Leszno, w pok. nr 1A.
5. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu
informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.
Rozdział 13 - Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, jest wyrażoną w pieniądzu, łącznie z należną stawką
podatku od towarów i usług (VAT) wartością robót budowlanych i innych świadczeń, stanowiących przedmiot
zamówienia.
2. Ofertę należy przygotować wraz z kosztorysem ofertowym na załączonych formularzach.
3. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia, wynikające z przedmiarów robót,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
postanowień projektu umowy, wizji lokalnej miejsca robót oraz informacji i wyjaśnień uzyskanych od Zamawiającego.
4. Wykonawca nie powinien traktować opisów poszczególnych pozycji przedmiarów jako ostatecznie definiujących
wymagania dla danych robót. Wykonawca winien przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane
według:
1) przedmiarów robót oraz opisów i rysunków składających się na dokumentację techniczną,
2) wymagań technologicznych,
3) obowiązujących przepisów technicznych i wiedzy technicznej,
4) wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5) wymagań specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
6) postanowień projektu umowy.
5. 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 budowlanych, a także z wiedzą i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie
pozycji przedmiaru robót nie uwzględniono pewnych czynności czy robót pomocniczych lub tymczasowych związanych z
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wykonaniem danej roboty budowlanej (np. montażu i demontażu pomostów roboczych, wszelkiego rodzaju zabezpieczeń
pracowników oraz sprzętu i narzędzi oraz wszelkich innych prac pomocniczych na terenie robót i na stanowiskach
roboczych), to koszty tych czynności i robót powinny być przez Wykonawców uwzględnione w cenie określonej dla danej
roboty budowlanej lub rozrzucone na wszystkie pozycje poprzez ujęcie ich w kosztach ogólnych budowy.
6. Nie ujęcie przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym jakiejś pozycji określonej w przedmiarach nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót w zakresie określonym w przedmiarach, przy czym Wykonawcy nie
będzie przysługiwało wynagrodzenie z tego tytułu, a Zamawiający uzna, że Wykonawca skalkulował te roboty w innych
pozycjach kosztorysu ofertowego lub kosztach ogólnych budowy.
7. Kosztorys ofertowy należy wypełnić podając w poszczególnych pozycjach ceny jednostkowe, uwzględniające wszelkie
składniki kalkulacyjne mające na nie wpływ oraz wartość całkowitą stanowiącą iloczyn proponowanej ceny jednostkowej
i podanego przez Zamawiającego zakresu rzeczowego tej pozycji.
Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie załączonych przedmiarów robót.
8. W cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia ponadto koszty wynikające z rozdziału 3 i 11, a także wszelkie inne
związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i realizacją zamówienia.
Rozdział 14 - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych
Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
Rozdział 15 - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
cena ofertowa – 100 %
2. Niepodlegająca odrzuceniu oferta dla każdej części zamówienia z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Kolejne oferty
będą oceniane wg poniższego wzoru:
cena ofertowa najniższa
x 100
cena ofertowa badana
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w
ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SIWZ i uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie.
4. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Rozdział 16 - Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i
adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w kryterium oceny ofert,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Wykonawcy, który złożył wybraną ofertę, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, informacje o których mowa w pkt.1 ppkt. 1 zostaną zamieszczone na
stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie zostało przesłane za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób (np. pocztą). Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie
Zamawiającego.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust.
3, jeżeli:
1) w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę,
2) nie odrzucono żadnej oferty,
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3) z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do przedłożenia kopii uprawnień budowlanych osoby
wyznaczonej na kierownika robót wraz z ważnymi zaświadczeniami o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa (Rozdział 6 pkt. 1 ppkt. 3 SIWZ).
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
7. 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:
1) zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
2) wskazanie osoby pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zamówienia,
4) stwierdzenie solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego, w trakcie realizacji
zamówienia jak i z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji.
8. W przypadku wybrania oferty Wykonawcy zamierzającego realizować zamówienie z udziałem podwykonawców
wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia 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.
Powyższe dokumenty należy przekazać Zamawiającemu nie później niż 2 dni przed ustaloną datą podpisania umowy o
zamówienie publiczne.
5.

Rozdział 17 - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział 18 - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy,
aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek:
a) wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji technicznej, również tych polegających na niezgodności
dokumentacji z przepisami prawa;
b) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę , jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
c) wystąpienie robót zamiennych lub dodatkowych, od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia
podstawowego;
d) wystąpienia siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie
można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac , które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron;
f) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót;
g) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy;
h) zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie;
i) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia, nie dotyczy wzrostu stawki VAT (wzrost stawki VAT, nie wpływa na wysokość
wynagrodzenia – koszty związane ze wzrostem stawki obciążają sprzedawcę);
j) zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy wykonanej do tego dnia odstąpienia.
3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać zamówienie z udziałem podwykonawców, fakt ten zostanie opisany w
umowie, a umowy z podwykonawcami i cesje płatności na ich rzecz będą załącznikami umowy zasadniczej, której wzór
jest załącznikiem niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy Wykonawca, z którym będzie zawierana umowa nie wskaże
podwykonawców ze wzoru umowy zostaną usunięte zapisy dotyczące podwykonawców.
4. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie postawione
wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
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5. Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru, który w przypadku realizacji zamówienia przy
udziale podwykonawców zostanie uzupełniony o stosowne postanowienia w tej kwestii.
6. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę pisemnie.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
8. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
9. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
Rozdział 19 - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują
środki ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.
3. Wobec czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia niezgodnej z przepisami ustawy lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy przysługuje odwołanie:
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie powinno wykazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie ust 3. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji
Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynność tą nie przysługuje odwołanie.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób (np. pocztą).
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub
przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
10. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał
Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu
do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
13. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub
postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze z zastrzeżeniem przepisów art. 183 ust.2-6 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o
zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje.
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Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej są zawarte w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Rozdział 20 - Informacje dodatkowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy;
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej;
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
Zamawiający informuje, że nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;
Zamawiający informuje, że nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający informuje, że przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przetargowego nie
przeprowadzono dialogu technicznego.
Rozdział 21 - Załączniki do specyfikacji

nr 1 – formularz „OFERTA”,
nr 2 – formularz „OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA”,
nr 3 – formularz „OŚWIADCZENIE o realizacji zamówienia siłami własnymi, albo wspólnie z innymi podmiotami
w formie konsorcjum lub udziałem podwykonawców”,
nr 4 – formularz „OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
nr 5 – formularz „WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA”,
nr 6 - formularz „OŚWIADCZENIA”, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia,
nr 7 – wzór umowy,
nr 8 – kosztorysy ofertowe dla poszczególnych części zamówienia:
I część:
a) Malowanie sali konferencyjnej i pomieszczeń nr 1A i 1B w budynku przy ul. K. Karasia 15
b) Malowanie i tapetowanie sal i pomieszczeń na II piętrze budynku przy ul. Wałowej 5
c) Remont okładziny ekranów w budynku przy ul. Kazimierza Karasia 15
II część:
d) Montaż płotków przeciwśniegowych w budynku przy Al. Jana Pawła II nr 21
e) Podwyższenie kominów ponad dachem łącznika w budynku przy Al. Jana Pawła II nr 21
nr 9 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:
a) Malowanie sali konferencyjnej i pomieszczeń nr 1A i 1B w budynku przy ul. K. Karasia 15
b) Malowanie i tapetowanie sal i pomieszczeń na II piętrze budynku przy ul. Wałowej 5
c) Remont okładziny ekranów w budynku przy ul. Kazimierza Karasia 15
d) Montaż płotków przeciwśniegowych w budynku przy Al. Jana Pawła II nr 21
nr 10 – zdjęcie (ekrany na budynku przy ul. K. Karasia 15).

Opracowała Komisja przetargowa dnia 26 czerwca 2013 roku
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