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Nazwa Zamawiającego:  

Gmina Nowe Ostrowy  
Adres Zamawiającego: Nowe Ostrowy 80 

 99-350 Ostrowy,  
tel/faks: 24 356-14-00;  

tel. 24 356-14-05, 24 356-14-06 

WWW.noweostrowy.pl 

 

godziny urzędowania: poniedziałek i wtorek od 7
00

 - 15
00

, środa od 7
30 

 - 

16
30

, czwartek i piątek 7
30 

 - 15
00 

 

Sprawa nr : ZP 271.1.2013 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r.-  Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

 
na wykonanie zadania pn.: 

 

Budowa budynku urzędu gminy na działce nr ewid. 31/2 obr. 10  

w Nowych Ostrowach. 

 
Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 8.02.2013 r; Nr 53384-2013 

 

 

 

   Zatwierdzam 

                    Wójt Gminy 

            /-/ Zdzisław Kostrzewa 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noweostrowy.pl/


__________________________________________________________________________________________________________ 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
strona 2 

I. TRYB ZAMÓWIENIA -  PODSTAWA PRAWNA: 

 

1. Tryb udzielenia zamówienia – niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na roboty budowlane o wartości poniżej 5.000.000 EURO, na podstawie 

art. 10 ust. 1 i art. 39-46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-  Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty 

mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych 

(Dz. U. Nr 282, poz. 1650),  

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-  Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 

1623 z późn. zm.) 

5. W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa budynku Urzędu Gminy na działce nr ewid. 31/2 

obr. 10 w Nowych Ostrowach”.  

 

1.1. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego z 

poddaszem użytkowym, dach skośny wielospadowy, wyposażonego w instalacje wewnętrzne: 

wod.-kan.; ogrzewanie w tym instalacja ogrzewania podłogowego na parterze i I piętrze; 

elektryczne; zasilania trójfazowego, zerowania, odgromową, uziemienia; wentylacji 

mechanicznej; teleinformatyczną. Budynek będzie zasilany ciepłem z instalacji pompy cieplnej. 

Kubatura budynku 3499,66 m3.  

 

1.2. Nomenklatura: 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

45.00.00.00-7 

45.30.00.00-0 

45.40.10.00-1 

Roboty budowlane 

Roboty instalacyjne w budynkach 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

2. Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót.  

3. Zaleca się by Wykonawca zapoznał się z terenem budowy (wizja w terenie). 

4. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej, kosztorysach nakładczych, przedmiarze robót, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót opisano materiały lub urządzenia za pomocą 

podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów 

lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych 

równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie 

gorszych niż materiał lub urządzenie, które one zastępują.  

 

III. INFORMACJE DODATKOWE:  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 

2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym 

a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
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6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

  

1. Zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie – 30.08.2014 r. w tym stan surowy 

zamknięty do dnia 30.11.2013 r. 

2. Okres udzielenia gwarancji i rękojmi: 3 lata od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia/umowy. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: 

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 

wskazanej ustawy – wg załącznika nr 2 

 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia. 

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:  

wykazania się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, iż wykonał minimum 

jedno zamówienie w zakresie budowy, przebudowy obiektu kubaturowego 

użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 zł. brutto oraz załączy 

dokument/y potwierdzający/e, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

 W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:  

wykazania, iż dysponuje: 

- osobą do kierowania robotami budowlanymi posiadającą wymagane uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych  

wpisaną na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ubezpieczoną 

od odpowiedzialności cywilnej,  

- osobą do kierowania robotami budowlanymi posiadającą wymagane uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, 

wodociągowych, c.o., wpisaną na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, ubezpieczoną od odpowiedzialności cywilnej, 

- osobą do kierowania robotami budowlanymi posiadającą wymagane uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji elektrycznych,  

wpisaną na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ubezpieczoną 

od odpowiedzialności cywilnej, 

 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: 

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 

wskazanej ustawy – wg załącznika nr 2 
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2. Zamawiający wymaga potwierdzenia przez wykonawców braku podstaw do 

wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy 

Pzp.  

 

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego  

na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 

VII. SIWZ z których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę „spełnia – nie 

spełnia” wykonawca spełnił w/w warunki.  

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU WYMIENIONYCH w pkt. V: 

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać 

następujące dokumenty i oświadczenia:   

 

a) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy 

– druk załącznika nr 2,  

b) wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

potwierdzających wymóg określony w pkt. V. 1. b), 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 - wg 

załącznika nr 4; 

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiadających za kierowanie robotami budowlanymi (minimum potwierdzenie wymogu 

określonego w pkt. V. 1. c), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – wg załącznika nr 5.  

d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia – wg załącznika nr 5. 

 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o 

których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia n/w dokumentów: 

a) oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl 

art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 3,  

b) 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 

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

wg załącznika nr 6,  

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  

d) aktualnego zaświadczenia właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 

z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
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3. Zamawiający dopuszcza także równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na 

zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z 

uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 

394 ze zm.) 

4. Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia: 
4.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 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 (oryginał).  

4.2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp (pkt. V.1 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach powyżej, a 

podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od 

wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 

pkt. VI.2. 

 

5. Oferta wspólna: 
5.1. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum lub 

spółki cywilnej), oferta tych wykonawców musi spełniać następujące wymogi: 

 Oferta musi być przedstawiona jako jedna oferta uczestniczących podmiotów. 

 Oferta (wraz z załącznikami oświadczeniami i dokumentami) winna być podpisana przez 

upoważnionego Pełnomocnika (np. Lidera / przedstawiciela / partnera wiodącego). Dodatkowo 

oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp podpisuje ten wykonawca, którego 

zostały dołączone do oferty oświadczenia i dokumenty. 

 Pełnomocnik winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Upoważnienie do pełnienia funkcji 

Pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z 

Wykonawców występujących wspólnie – upoważnienie / pełnomocnictwo należy załączyć do 

oferty.  

5.2. Dokumenty wymagane w przypadku składania ofert wspólnych: 

 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

mogą być złożone oddzielnie lub jako wspólne – spełnienie przez nich warunków udziału 

w postępowaniu oceniane będzie łącznie.  

 Oświadczenie i dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

wymienione w pkt. VI.2. SIWZ składają wszyscy Wykonawcy  składający ofertę wspólną. 

 W przypadku spółki cywilnej dokumenty wymienione w pkt. VI.2.c i VI.2.d mają 

dotyczyć zarówno wspólników spółki cywilnej, jak również i samej spółki cywilnej.  

 

6. Jeżeli  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

1) pkt. VI ppkt.2 lit. b), c), d) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 
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 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w/w pkt. 4.1) zastępuje się je 

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. 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI: 

 

1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania ich faksem pod 

warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich 

otrzymania. 
b) Wyjaśnienie treści SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy. 

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później niż na 

dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem iż 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. 

c) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. b), lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. 

d) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania 

oraz na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ. 

e) Zamawiający, informuje, iż w przypadku przedłużenia terminu składania ofert nie wpływa 

to na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. b). 

f) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie 

internetowej, na której udostępnił SIWZ. W przypadku gdy zmiana treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.  

g) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w godz. 8:00 – 14:00 są: 

- Mariusz Marczak, tel. 24 3561406 

- Włodzimierz Pawlak, tel. 24 3561405 

 

2. Przekazywanie oświadczeń lub dokumentów: 

a) Wymagane oświadczenia i dokumenty należy składać zgodnie z opisem pkt X ppkt 9 

SIWZ. 

b) W przypadku gdy Wykonawcy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, 

albo którzy wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których 

mowa w art. 25 ust.1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo,  

Zamawiający wzywa wykonawców do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, 
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chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego 

oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz spełnione przez oferowane roboty budowlane 

wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 

upłynął termin składania ofert. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego do 

uzupełnienia oferty składa w/w dokumenty i oświadczenie w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z opisem pkt. X ppkt 9 oraz 

odpowiednio w tym zakresie wg opisu pkt XI SIWZ. 

 

VIII. WADIUM: 

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 25.000,00 zł. słownie: dwadzieścia 

pięć tysięcy złotych  
2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj. do dnia 

27.02.2013 roku, godz. 10
00

. 

3. Wykonawca może wnieść wadium w: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) 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. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić 

wadium przelewem na rachunek Nr 03 9023 0006 3900 4066 2000 0160.              

Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii przelewu. 

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które  

w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym 

Zamawiającego. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca załączy 

do oferty oryginał dokumentu. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno 

wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego  

w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej 

kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

7. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy. 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11.  

9. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Zamawiający z zastrzeżeniem pkt. 11 zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, 

który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.  

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie 

leżących po jego stronie. 

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie ww. pkt. 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez zamawiającego.  
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13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.  

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert.  

2. 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. 

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium  

na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 

dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium 

lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

 

1. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ: 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty (wg załącznika nr 1). 

b) odpowiednio: oryginał dokumentu wadialnego lub w przypadku wpłaty wadium w 

pieniądzu (o ile jest to możliwe) kserokopię przelewu potwierdzającego wniesienie 

wadium w pieniądzu. 

c) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone Pełnomocnikowi (np. 

Liderowi / przedstawicielowi / partnerowi wiodącemu) do reprezentowania w 

postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy 

d) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VI SIWZ potwierdzające spełnienie 

przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w pkt V 

SIWZ. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub 

pismem odręcznym. 

3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie 

formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników 

opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści  

z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.  

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich 

tłumaczeniem na język polski , poświadczonym przez Wykonawcę. 

5. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tyko jedną ofertę. 

6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Ofertę należy złożyć na (lub według wzoru) druku „Oferta” – załącznik nr 1. Wykonawcy nie 

wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanego 

przez Zamawiającego.  
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8. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą  

i czytelną techniką. 

9. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez 

osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań  

w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci 

kserokopii – poświadczenie, oprócz adnotacji: „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone 

imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz. 

10. Zaleca się aby każda kartka oferty wraz ze wszystkimi załącznikami była ponumerowana i 

parafowana przez osobę podpisującą ofertę oraz trwale spięte. Natomiast wszystkie miejsca, w 

których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 

11. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym odbywać się będą w złotych polskich. 

12. W przypadku wykazania doświadczenia na podstawie wykonania zamówień w innej 

walucie, wykonawca zobowiązany jest w wykazie „Doświadczenie” wpisać wartość 

zamówienia w tej walucie oraz wpisać przeliczenie wg średniego kursu NBP na dzień 

zakończenia tych zamówień.  

13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane     

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich    

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one 

być udostępniane. 

14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W 

razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 

składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy       

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie       

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

   

XI. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert.  

2. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, oznakowanej kopercie w sposób następujący: 

NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES: …………………………………………….. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

GMINA NOWE OSTROWY,  

Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy 

 

OFERTA 

w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: 

„Budowa budynku Urzędu Gminy na działce nr ewid. 31/2 obr. 10  

w Nowych Ostrowach” 

nie otwierać przed dniem 27.02.2013 r. godz. 10
05

 

 

 XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, w terminie do dnia 

27.02.2013 roku do godziny 10
00

  . 

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej 

złożenia oraz numerem, jakim oferta została oznakowana. 

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie. 
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XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.02.2013 roku  

o godz. 10
05

. 

2. Wykonawcy  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert podczas której: 

a) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.  

b) podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwę (firmy) oraz adresy wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny. 

c) informacje, o których mowa w pkt. a) i b), zamawiający przekaże niezwłocznie 

wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.  

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Sposób obliczenia ceny: 

a) Wykonawca wskazuje cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu 

o dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, zasady 

wiedzy i sztuki budowlanej a także z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do 

wykonania zamówienia jak również prac uznanych przez wykonawcę w trakcie wizji 

terenu budowy za konieczne do wykonania.  

b) Przedmiary robót zostały przekazane Wykonawcy jako materiał pomocniczy. Jeśli w 

przekazanym przez Zamawiającego przedmiarze robót budowlano – remontowych nie 

zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym 

rozmiarze, Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie określonym w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z 

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

 

2. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty. 

3. Zamawiający po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, 

niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
XV. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY: 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany oferty musi być złożone według takich samych 

wymagań, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”,  

3. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone również według takich samych 

wymagań, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem  

„WYCOFANIE”. 

4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po 

stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert  które zostały wycofane 

nie będą otwierane. 

5. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 

zmian zostaną dołączone do oferty. 

 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY: 

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. 

2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny 

ofert na podstawie następującego kryterium: 
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 Cena = 100 % 

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. i zostanie przyjęta jako 

podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg 

wzoru: 

 

                                                Najniższa cena oferty  

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100,0  

                                               Cena badanej oferty 

 

3. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza  

w oparciu o podane kryterium wyboru. 

 

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO: 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną lub w terminie nie 

krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została 

złożona tylko jedna oferta lub nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

3. Podstawą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą będzie, przed podpisaniem umowy 

dostarczenie: 

a) dokumentów potwierdzających, że wykazane w ofercie osoby posiadają wymagane 

uprawnienia budowlane w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej; sieci i instalacji 

sanitarnych, wodociągowych, c.o.;  sieci i instalacji elektrycznych (kserokopia 

uprawnień) oraz, że jest wpisana na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa (kserokopie aktualnego zaświadczenia) 

b) złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego  w pkt. XVIII SIWZ. 

c) kosztorysu szczegółowego w celu ewentualnego skorzystania z zapisów SIWZ pkt XX. 2. 

d) W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia - umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

 

XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  

10 % ceny brutto wynikającej z oferty. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

a) pieniądzu; 
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez zamawiającego. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione  

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

7. Z kwoty, o której mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiający: 

a) zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane, 

b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a zwróci nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

 

XIX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 

Istotne warunki umowy zawiera wzór umowy  – załącznik nr  7 do niniejszej specyfikacji. 

 

XX. EWENTUALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W UMOWIE W 

STOSUNKU DO OFERTY: 

 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 

dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 

1. Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót:  

a) działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności 

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w 

znacznych rozmiarach, 

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 

istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych, 

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie 

są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

d) z powodu wystąpienia dodatkowych robót, niemożliwych do przewidzenia przed 

zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę. 

 

Fakty powyższe muszą być zgłoszone przez Wykonawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem i 

zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Strony ustalą nowy termin, który zostanie wprowadzony aneksem do umowy. 

  

2. Zmiany wynagrodzenia umownego: 

a) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający 

zastrzega sobie prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy zgodnie z 

danymi wynikającymi z kosztorysu  szczegółowego,  

b) w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji 

zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji 

projektowej -  zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją 
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w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie 

określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys zamienny. Wykonawca 

do sporządzenia kosztorysu zamiennego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze jakie 

określił w kosztorysie szczegółowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji 

określonej w kosztorysie szczegółowym.  

c) wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT.   

 

3. Zmiany osób wymienionych w wykazie osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu 

zamówienia, pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień budowlanych. 

 

XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ: 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy, na zasadach określonych w art. 179-198g Prawa zamówień publicznych 

2. Zamawiający informuje, iż wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż 5.000.000 EURO. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

 

Załącznik nr 1  -  formularz oferty,  

Załącznik nr 2  -  oświadczenie wykonawcy zg. z art. 22 ust.1  

Załącznik nr 3  -  oświadczenie wykonawcy zg.  art. 24 ust. 1,  

Załącznik nr 4  -  wykaz  wykonanych robót budowlanych, 

Załącznik nr 5  -  wykaz osób które będą wykonywać zamówienie, 

Załącznik nr 6   - oświadczenie, 

Załącznik nr 7  -  projekt umowy. 

Załącznik nr 8   - dokumentacja projektowa, 

Załącznik nr 9  -  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

Załącznik nr 10 - przedmiary  robót jako element pomocniczy 


