Oznaczenie sprawy: 1/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na zadanie: Remont dachu, modernizacja systemu rynnowego, kanalizacji burzowej oraz
wymianę stolarki okiennej remizy strażackiej w Trąbkach w ramach programu
„Małopolskie Remizy 2011”

Trąbki, lipiec 2011r

1.Nazwa oraz adres zamawiającego, a także dane teleadresowe
Ochotnicza Straż Pożarna w Trąbkach, Trąbki 340, 32-020 Wieliczka,
E-mail:jolka256@op.pl, adres strony internetowej: www.biskupice.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 tys.
euro zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej uPzp.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:
45.26.19.10-6 – roboty w zakresie naprawy dachów
Przedmiotem zamówienia jest:
Roboty rozbiórkowe – 635m2
Pokrycie dachu blachą - 635m2
Montaż obróbek blacharskich - 180m2
Rynny i rury spustowe –220mb
Szczegółowy zakres robót określają:
- Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ,
4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust.1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one
udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz. U. z 2010r Nr
113, poz. 759 z późn. zm. w wysokości nie większej niż 50% wartości przedmiotowego
zamówienia, w zakresie objętym zamówieniem podstawowym.
6. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia – do 30 września 2011r
Zamawiający nie dopuszcza możliwość zmiany terminu.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1
spełniają warunki dotyczące:
Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wymagane jest wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania
obejmujące roboty budowlane w tym remont lub budowa dachu o wartości minimum 100 000,00zł.
brutto, oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokoły odbioru itp.)
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wymagane jest dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wymagane jest posiadanie ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum
200 000,00zł.
8.2. Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b uPzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
8.3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający żąda od wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp,
8.4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (art. 24 ust. 1 i 2 uPzp)
a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia, lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego;
c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo z udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
j) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym
udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
k) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą,
lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu
związania ofertą – jeżeli było wymagane,
l) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania;
m) wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8.5. Zgodnie z art. 26 ust. 2a uPzp wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego
wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert,
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, i brak podstaw do wykluczenia z
powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp.
8.6. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną
zawiadomieni równocześnie o wykluczeniu ich z postępowania.
8.7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną
zawiadomieni o wykonawcach wykluczonych z postępowania z podaniem uzasadnienia
faktycznego i prawnego. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
8.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
f) zawiera błędy w obliczaniu ceny,
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania.
Wymagane poniżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
Dokumenty złożone w formie oryginałów muszą być parafowane. Zamawiający dopuszcza
parafowanie przez jedną z osób podpisujących ofertę. Dokumenty złożone w formie kserokopii
muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu
będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
9.1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) Wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru wg. załącznika 1,
2) Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie załączonego przedmiaru robót, stanowiącego
załącznik nr 5 do SIWZ,
3) W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 8.1 SIWZ,

a) oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1, uPzp, z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ
b) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje,
protokoły odbioru itp.)- wykaz przygotować z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 7
do SIWZ
c) wykaz osób (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami), które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z załączeniem oświadczenia o posiadaniu
wymaganych uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej i wpisem do izby inżynierów budownictwa - wykaz przygotować z
wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ
d) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200 000,00 zł
4) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z Art. 24 ust. 1.
a) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.
1 uPzp, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ
b) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 uPzp wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 uPzp, z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ
5) Pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii) jeżeli wykonawca jest
reprezentowany w sposób inny, niż to wynika z zapisu we właściwym rejestrze lub w ewidencji
działalności gospodarczej, zgodnie z art. 23 uPzp dotyczy także wykonawców występujących
wspólnie - tj. konsorcjum, s.c.
6) Dokument(y), z którego treści wynikać będzie sposób reprezentacji Wykonawcy oraz osoba(y)
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do
oferty)
9.2. Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b uPzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
9.3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający żąda od wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ,
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 uPzp
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp z wykorzystaniem
wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

9.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składa odpowiednio dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r
Nr 226, poz. 1817).
Zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp
Wykonawca ten, składa 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 miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentu zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
9.6 W przypadku składania oferty wspólnie z innymi podmiotami, podmioty muszą:
a) wspólnie załączyć do oferty dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9.1, za wyjątkiem
dokumentów wymienionych w ppkt. 9.1.4. i 9.1.3a), które składane są oddzielnie przez każdy z tych
podmiotów.
b) podpisać ofertę w taki sposób by zobowiązywała prawnie wszystkie strony,
c) wyznaczyć jeden z podmiotów jako odpowiedzialny, a jego upoważnienie musi być
udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli
pozostałych podmiotów,
d) zawrzeć wstępną umowę konsorcjum (lub spółki), która stwierdza, że wszystkie podmioty będą
solidarnie odpowiedzialne prawnie za realizację umowy i dołączyć kserokopię lub oryginał do
oferty.
10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
10.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje kierowane do Zamawiającego mogą być
przekazywane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
10.2. Dokumenty i oświadczenia o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp uzupełniane na wezwanie
zamawiającego muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
- zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r Nr 226, poz. 1817). Pełnomocnictwa
muszą być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
10.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert określonego w pkt 16.1. niniejszej
specyfikacji, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia.
Treść zapytań i wyjaśnienia zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam
sposób bez podania źródła zapytania i zamieszczone na stronie internetowej.
10.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści
informację na stronie internetowej.

10.5.Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest Jolanta Kożuch-Zyguła
tel. 513-197-350, adres e-mail: jolka256@op.pl
11.
Wymagania dotyczące wadium.
W prowadzonym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.
12. Termin związania z ofertą.
12.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.2. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin
składania ofert. Wykonawca, który złoży ofertę, może ją wycofać tylko przed upływem terminu
składania ofert.
12.3. 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.
12.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
13. Informacje na temat części zamówienia powierzonych podwykonawcom.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom.
Zamawiający nie zastrzega części lub całości zamówienia, których nie można powierzyć
podwykonawcom.
14. Opis sposobu obliczenia oferty.
14.1. Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać ostateczną cenę za przedmiot zamówienia, na
załączniku nr 1 zatytułowanym formularz oferty, wyliczoną na podstawie przedmiaru robót
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ w oparciu o otrzymane od zamawiającego materiały.
14.2. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
wynikające wprost, z obowiązujących przepisów oraz postawionych przez Zamawiającego
wymogów:
- wartość robót określonych w przedmiocie zamówienia,
- podatek od towarów i usług,
- koszty wszelkich robót przygotowawczych,
- koszty zagospodarowania placu budowy,
- koszty zorganizowania zaplecza budowy,
- koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia, dozorowanie budowy),
- koszty wykonania oznakowania zastępczej organizacji ruchu,
- transport materiałów na miejsce budowy,
- koszty wszelkich robót porządkowych, w tym także koszty uporządkowania terenu budowy po
zakończeniu robót, dozorowanie robót,
- zapewnienie dojść i dojazdów do przyległych posesji,
- koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót,
- wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z
prowadzonymi robotami z prowadzonymi robotami itp.
14.3. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich,
14.4. Do ceny netto należy doliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
15. Opis sposobu przygotowania ofert.
15.1. Oferta powinna być przygotowana na formularzach, które stanowią załączniki do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia,
15.2. Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania postawione
w załącznikach do oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony.
15.3. Jeżeli pytanie postawione w załączeniu nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „NIE
DOTYCZY”.
15.4. Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem nieważności (art.82 ust.2 uPzp).

15.5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i zszyte. Nie
zszycie i nie ponumerowanie stron oferty nie skutkuje odrzuceniem, ale w takim przypadku
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak dokumentów składających się na
ofertę,
15.6. Oferty nie podpisane, nieczytelne, nie spełniające warunków wymaganych w ustawie lub
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będą odrzucone na podstawie art.89 ust.1.
15.7. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Podpisy należy złożyć na
wszystkich stronach oferty oraz załączników i w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany,
15.8. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie,
15.9. Osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców to:
a) osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub
rejestrach przedsiębiorstw państwowych,
b) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez ww. osoby. (tj. osoby
reprezentujące osobę prawną lub fizyczną).
d) wspólnicy, jeżeli wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. Jeżeli oferta nie
została podpisana przez wszystkich wspólników pozostali wspólnicy zobowiązani są udzielić
jednemu z nich pełnomocnictwa.
15.10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ust. 1 uPzp) - złożenie więcej niż jednej
oferty lub oferty zawierającej wariantowe wykonanie przedmiotu zamówienia, spowoduje
odrzucenie oferty lub ofert danego Wykonawcy,
15.11. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert,
15.12. SIWZ wraz załącznikami w wersji papierowej można uzyskać w siedzibie Zamawiającego
lub może zostać przesłana pocztą na adres podany we wniosku Wykonawcy.
15.13. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w jednej nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie
z napisem:
Remont dachu, modernizacja systemu rynnowego, kanalizacji burzowej oraz wymianę
stolarki okiennej remizy strażackiej w Trąbkach w ramach programu
„Małopolskie Remizy 2011”
oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy oraz Zamawiającego i dopiskiem nie otwierać do dnia
10.08.2011r do godz. 11:15
15.14. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca
może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on
wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie
oznaczony „TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM
POSTĘPOWANIA”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
uPzp.
.
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
16.1. Oferty należy składać w dniu 10.08.2011r w godz. 10:00 – 11;00 w siedzibie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Trąbkach, 32-020 Wieliczka, I piętro, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty
wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust.2 uPzp).
16.2. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych
ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian,
poprawek, itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być
złożone według takich samych wymagań jak składana oferta odpowiednio oznakowana
z dopiskiem "ZMIANA OFERTY".
16.3. Oferty złożone po terminie, zostaną niezwłocznie zwrócone nie otwarte.
16.4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie
ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.

Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak
składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.
16.5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach, I piętro, w dniu
10.08.2011r o godz. 11;15.
17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.
18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Sposób oceny ofert:
Cena oferty = 100%
W kryterium, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik
(cena), zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
(n/w) x a = liczba punktów otrzymanych w tym kryterium
gdzie: n – najniższa wartość z zaoferowanych
w – wartość z badanej oferty
a – znaczenie kryterium
18.1. W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do 2 miejsc po
przecinku.
18.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, czyli
temu, który otrzyma największą liczbę punktów.
19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawca zostaje poinformowany o wyniku i terminie
zawarcia umowy. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy
proponowanym przez Zamawiającego stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10% ceny całkowitej podanej w ofercie
i musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy.
20.2. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie
wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej do dnia zawarcia umowy, celem akceptacji
przez Zamawiającego.
20.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o zamówienie, może być wnoszone tylko w:
1)
pieniądzu
2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3)
gwarancjach bankowych,
4)
gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158 z późn. zmianami).
20.4. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy zależy od woli Wykonawcy.
20.5. W przypadku wyboru pieniężnej formy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy
wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Biskupice:
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Nr 63 8619 0006 0010 0200 3131 0008.
20.6. Dopuszcza się także wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej wysokości w jednym lub kilku
rodzajach.
20.7 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach określonych w art. 148 ust. 2 u Pzp.
20.8 Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący
sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót
budowlanych i przyjęcia ich przez zamawiającego jako należycie wykonanych,
- 30% wartości zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
21.1. Środki przewidziane w Dziale VI uPzp „Środki ochrony prawnej” przysługują 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 Pzp.
21.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom uprawnionym do wnoszenia środków
ochrony prawnej, wpisanym na listę Urzędu Zamówień Publicznych.
21.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
21.4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego.
21.5. 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 zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
21.6. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2) w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na stronie internetowej, jeżeli odwołanie wnoszone
jest wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
3) odwołanie wobec innych czynności 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.
21.7. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, 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.
21.8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.

Załączniki do SIWZ:
Zał. 1
- Formularz oferty,
Zał. 5
- Przedmiar robót,
Zał. 6
- oświadczenie z art. 22 ust. 1uPzp,
Zał. 7
- wykaz robót,
Zał. 8
- wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia,
Zał. 9
- oświadczenie z art.24 ust. 1 uPzp,
Zał. 10
- oświadczenie z art.24 ust. 1 pkt 2 uPzp,

Tomaszkowice, dnia 26.07.2011r
Zatwierdził

Oznaczenie sprawy: 1/2011
Załącznik nr 1

miejscowość, data…...................

(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia:
Remont dachu, modernizacja systemu rynnowego, kanalizacji burzowej oraz wymianę
stolarki okiennej remizy strażackiej w Trąbkach w ramach programu
„Małopolskie Remizy 2011”

niniejszą ofertę składa
Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................
Adres Wykonawcy .....................................................................................................
nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy /Wykonawców (w przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

województwo...................................................

NIP…………………………………….

tel

fax

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

………………………………………

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, załączonym kosztorysem ofertowym, za cenę:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto .................................................zł.
słownie: ...........................................................................................................................,
netto ....................................... zł.
słownie:..............................................................................................................................
podatek od towarów i usług w wysokości .................. % tj.:.............................. zł.
2. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się wykonać zamówienie
w terminie do 30 września 2011r.
3. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na okres 3 lat od dnia odbioru końcowego
przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru.

4. Zamówienie zamierzamy wykonać sami TAK/ NIE٭
Części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom٭:

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
daty upływu terminu składania ofert.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do
SIWZ, i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
warunkach zgodnych z niniejszym przetargiem w miejscu i terminie określonym, w
powiadomieniu.

7. Oświadczamy, że wnieśliśmy w wymaganym terminie wadium, w formie …….............
…………………………………………………………………………………………………
8. Zwrot wadium wniesionego w formie pieniężnej nastąpi przelewem na konto nr:
......................................................................................................................
9. Do oferty dołączamy następujące dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1)
2)
3)
4)
5)

…………………….
……………………
……………………
……………………
……………………..

...............................................
podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

 ٭niepotrzebne skreślić

Oznaczenie sprawy: 1/2011
Załącznik nr 6

(pieczęć wykonawcy)

miejscowość, data…...................

OŚWIADCZENIE
/Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity
(Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn zm.)/

Nazwa i adres wykonawcy:

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

Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst
jednolity (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.)
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy(a)
odpowiedzialności karnej z art. 297§1 kk.

_________________________
Podpisy osób uprawnionych wraz z pieczątką
do reprezentowania wykonawcy

Oznaczenie sprawy: 1/2011
Załącznik nr 7
(pieczęć wykonawcy)

Wykaz wykonanych robót budowlanych w ciągu ostatnich 5 lat

Przedmiot zamówienia

Wartość zamówienia
[PLN]

Data i miejsce wykonania
zamówienia

…………………….…
brutto

…………………….…
brutto
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy(a)
odpowiedzialności karnej z art. 297§1kk.

_________________________
Podpisy osób uprawnionych wraz z pieczątką
do reprezentowania wykonawcy

Oznaczenie sprawy: 1/2011
Załącznik nr 8
(pieczęć wykonawcy)

Wykaz osób do realizacji zamówienia

Imię
i Nazwisko

Zakres wykonywanych
czynności
w trakcie realizacji
zamówienia

…..................
…..................

…..............................
…..............................

Informacja o podstawie
dysponowania tymi osobami

osoba będąca w bezpośrednim
dysponowaniu/ osoba
udostępniona przez inne
podmioty٭

Oświadczam, iż wymieniona wyżej osoba posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wraz z wpisem do izby
inżynierów budownictwa.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam
odpowiedzialności karnej z art. 297§1kk.

własnoręcznym

podpisem,

świadomy(a)

_________________________
Podpisy osób uprawnionych wraz z pieczątką
do reprezentowania wykonawcy

 ٭niepotrzebne skreślić (w przypadku osób udostępnionych przez inne podmioty obowiązuje pkt. 9.3 SIWZ)

Oznaczenie sprawy: 1/2011
Załącznik nr 9

(pieczęć wykonawcy)

miejscowość, data......................

OŚWIADCZENIE
/Art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity
(DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn zm.)/

Nazwa i adres wykonawcy:

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

Oświadczam(y), że nie zaistniała żadna z przesłanek o których mowa w art. 24 ust. 1
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (DzU z 2010r nr 113,
poz. 759 z późn zm.) uzasadniająca wykluczenie nas/mnie jako wykonawcy z postępowania o
zamówienie publiczne.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy(a)
odpowiedzialności karnej z art. 297§1kk.

_________________________
Podpisy osób uprawnionych wraz z pieczątką
do reprezentowania wykonawcy

Oznaczenie sprawy: 1/2011
Załącznik nr 10

(pieczęć wykonawcy)

miejscowość, data......................

OŚWIADCZENIE
/Art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst
jednolity (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn zm.)/

Nazwa i adres wykonawcy:

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

Oświadczam, że nie zaistniała przesłanka o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (DzU z 2010r nr 113, poz. 759 z
późn zm.) uzasadniająca wykluczenie mnie jako wykonawcy z postępowania o zamówienie
publiczne.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy(a)
odpowiedzialności karnej z art. 297§1 kk.

_________________________
Podpisy osób uprawnionych wraz z pieczątką
do reprezentowania wykonawcy

1) Dotyczy tylko osób fizycznych,
2) Dotyczy osób fizycznych o których mowa w Paragrafie 1 ust 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r Nr 226 poz 1817),
3) Art. 24 ust. 1 pkt 2 – „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do
których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

