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DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie inwestycji pn:

„Wymiana instalacji elektrycznej i oraz remont pomieszczeń gospodarczych
świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie”
zwana w dalszej części „ specyfikacją ” lub „ SIWZ ”

Rozdział 1.

Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało
umieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczony – zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759) o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ww. ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 52124 z dnia 07.02.2013 r.
strona internetowa Zamawiającego – http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/
tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział 2.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż
dodatkowych opraw oświetleniowych, wentylatorów i instalacji nagłośnienia. W zakresie
zamówienia będzie również wykonanie remontu pomieszczeń gospodarczych świetlicy
wiejskiej w Pawłosiowie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie m.in. robót budowlanych w
zakresie:
I.
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej.
1. Wymiana przewodów kabelkowych wciąganych i rur winidurowych o dł. 16 m.
2. Montaż tablicy rozdzielczej z osprzętem modułowym i dodatkowym – 1 szt.
3. Wymiana przewodów wtykowych i rur winidurowych karbowanych o dł. 565 m.
4. Montaż drabinek kablowych i korytek o dł. 80 m.
5. Montaż armatury elektrycznej typu łączniki, gniazda instalacyjne wtyczkowe.
6. Montaż opraw oświetleniowych – 8 kpl.
7. Montaż opraw oświetleniowych ewakuacyjnych – 3 kpl.
8. Montaż wentylatorów – 2 szt.
9. Sprawdzenie instalacji i pomiar obwodu elektrycznego.
II.
Montaż instalacji nagłośnienia.
1. Montaż przewodów kabelkowych wciąganych i rur winidurowych o dł. 75 m.
2. Dostawa i montaż głośników dwudrożnych 100V typu RPT-122 lub innych o niezgorszych
parametrach – 8 kpl.
3. Dostawa i montaż regulatorów nagłośnienia RPT-300 lub innych o niezgorszych
parametrach – 2 kpl.
4. Dostawa i montaż centrali nagłośnienia JPA 1181+CD 201 lub innej o niezgorszych
parametrach – 1 kpl.
III.
Remont pomieszczeń gospodarczych
1. Rozbiórka trzonu kuchennego.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skucie płytek ceramicznych ścian i posadzki o pow. 54,57 m2.
Wykonanie tynków o pow. 34,0 m2.
Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych o pow. 24,5 m2.
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o pow. 29,0 m2.
Montaż okien PCV – 2 szt.
Montaż opraw oświetleniowych – 6 szt.
Montaż armatury wod. kan.

Należy w ofercie uwzględnić fakt, że wykazany zakres robót odbywać się będzie w trakcie
trwającego remontu pomieszczenia świetlicy wiejskiej. Obowiązkiem Wykonawcy będzie
dostosowanie harmonogramu robót do harmonogramu wykonawcy remontu pomieszczenia,
którego terminem zakończenia prac jest dzień 01.04.2013 . Zakres robót określa ściśle
przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 3 i 6 do SIWZ.
W razie różnic pomiędzy dokumentacją a przedmiarem należy przyjąć, że przedmiot
zamówienia określa ściśle przedmiar robót.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie
gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty
określone za pomocą nazw producenta pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają
parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą
nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest
przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych,
funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. W takim
przypadku wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z
której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany
asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych w odniesieniu do
asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku
podania przez Zamawiającego nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy
je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz
określające standard techniczny i jakościowy. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z
materiałów własnych – wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn.
zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881 z późn. zm. ) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.
Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy
sposób postępowania z nimi, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z
2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2007 z późn. zm.) wywóz
odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.
Inwestycja realizowana będzie na działce nr ewidencyjny 917/6, zlokalizowanej w
Pawłosiowie.
Podstawą do opracowania oferty za wynagrodzenie kosztorysowe jest przedmiar robót,
dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Na wykonany
zakres prac Wykonawca winien przedłożyć gwarancję na okres 36 miesięcy.
Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały zawarte w następujących załącznikach do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Przedmiar robót budowlanych branży elektrycznej – zał. Nr 3 do SIWZ,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót branży elektrycznej – zał. nr 4 do SIWZ,
- Projekt budowlany i wykonawczy dla branży elektrycznej – zał. Nr 5 do SIWZ,
- Przedmiar robót budowlanych dla prac remontowych – zał. Nr 6 do SIWZ,
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- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla prac remontowych – zał. nr 7 do
SIWZ,
- Projekt budowlany i wykonawczy dla prac remontowych – zał. Nr 8 do SIWZ,

Uwaga! Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być
prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia, celem uzyskania informacji niezbędnych do
przygotowania oferty i wyceny robót przewidzianych do wykonania zgodnie z postanowieniami
SIWZ.
CPV:

Rozdział 3.

45.00.00.00-7 – roboty budowlane
45.31.11.00-1 – roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie:
- do dnia 23.03.2013 r.

Rozdział 4.

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

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg.
metody „spełnia/nie spełnia”.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki
określone w ust. 1 pkt 1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien
spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę
wspólną).

Rozdział 5.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców.
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:
1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków
określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do
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SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być
złożone wspólnie.
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa
każdy z Wykonawców oddzielnie.
3) 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 ustawy Pzp,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa
każdy z Wykonawców oddzielnie.
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa
każdy z Wykonawców.
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 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.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa
każdy z Wykonawców.
2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i
zdrowotne albo 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.
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
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odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b
SIWZ).
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w
Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 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 wykonywaniu zamówienia.
4. Do oferty Wykonawca dołączy wykonany i podpisany lub parafowany przez Wykonawcę
(osobę /osoby/ umocowaną prawnie) „Kosztorys Ofertowy” opracowany metodą uproszczoną wg
podstaw wyceny określonych w „Przedmiarze Robót” sporządzony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 3 i Nr 6 do niniejszej SIWZ, a także w oparciu o: „Specyfikację Techniczną Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych”, dokumentację techniczną i projektową oraz warunki podane w SIWZ i
jej załącznikach;

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub te podmioty.
6. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
7. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie,
komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.
9. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia
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. z 2009 r. Nr 226, poz.1817).

Rozdział 6.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty
dokumentów;
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4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum)
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem
umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.

Rozdział 7.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie
osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

1.

2.

3.
4.

5.

6.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą w formie:
pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1
faksem (nr 4816 6220248)
drogą elektroniczną (adres: ug_pawlosiow@pro.onet.pl ),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą
być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub
elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie
SIWZ. We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) znak postępowania – GBOŚ.271.4.2013
SIWZ została opublikowana na stronie: www.gminapawlosiow.pl oraz można ją także odebrać
w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław, w
godzinach urzędowania Zamawiającego.
Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
Roman Inglot tel. 16 6220366, fax 16 6220248,
Marta Orzech tel. 16 6220366, fax 16 6220248.

Rozdział 8.
1.
2.

Wymagania dotyczące wadium

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6
ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
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3.
4.
5.
6.

7.

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z
2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Pekao S.A. o/Jarosław Nr 80 1240 2571 1111 0000 3342 2776.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w
siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław w kasie
pok. 101, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do
oferty.
Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Rozdział 9.
1.

2.

3.

4.

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia
składania ofert włącznie.
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.
Przedłużenie terminu 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.
Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

Rozdział 10.
1.

Termin związania ofertą

Opis sposobu przygotowania ofert

Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
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Adresat: Urząd Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław
OFERTA NA ZNAK SPRAWY: Wymiana instalacji elektrycznej i oraz remont pomieszczeń
gospodarczych świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie.
znak sprawy GBOŚ.271.4.2013
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
22.02.2013 r. godz. 12.15
2.

3.

4.

5.

6.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w
ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje
osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów
(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub
osobno),
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.
Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań
określonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.
Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do
oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana
i oznaczona kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór
stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ).
Zmiana / wycofanie oferty:
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7.

a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania
ofert zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio
„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie
Wykonawcy.

Rozdział 11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu - Urząd Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500
Jarosław pokój nr 212, w terminie do dnia 22.02.2013 roku, godz. 12:00
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław
pok. Nr 202 dnia 22.02.2013 roku, godz. 12:15
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert
Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 12:15 w miejscu otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także informacje dotyczące oferowanych cen.
Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie
byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego.

Rozdział 12.

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto gwarantującą wykonanie pełnego
zakresu rzeczowego określonego dla niniejszego postępowania przetargowego i zawierającą
wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia,
wszystkie opłaty i podatki ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT oraz ewentualnych
upustów i rabatów.
2. Ceną oferty będzie kosztorysowe wynagrodzenie brutto Wykonawcy za roboty budowlane oraz
całość innych prac i materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia, w którym należy uwzględnić wszystkie koszty, niezbędne do jego prawidłowego
wykonania, a w szczególności należny zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT
(dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT).
3. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając określony w „Przedmiarze Robót” oraz
„Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” ilościowy i jakościowy
zakres zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można
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przewidzieć w chwili zawierania umowy, jak na przykład wzrost kursu euro, kosztów
transportu lub najniższego wynagrodzenia.
4. W cenie oferty należy również uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania,
niezbędne do jego prawidłowego wykonania, a w szczególności koszty:
1) urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz wykonania obiektów tymczasowych,
2) odszkodowań za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania robót,
3) zapewnienia warunków bhp i ppoż.,
4) demontażu obiektów tymczasowych, uporządkowanie oraz doprowadzenia placu budowy
do stanu pierwotnego,
5) wynikające z warunków realizacji przedmiotu umowy oraz inne niezbędne do
prawidłowego wykonania zobowiązań przyjętych przez Wykonawcę umową.
5. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT
naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami prawa,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
6. Kosztorysowa cena brutto oferty może być tylko jedna i nie może ulec zmianie przez okres
związania ofertą, a ustalona w wyniku niniejszego postępowania stanowić będzie podstawę
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zawarcia umowy.

Rozdział 13.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt
CN
KC
100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
C OB
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Rozdział 14.

Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.
2.

3.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób
określony w art. 94 ustawy Pzp.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty
przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie
umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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Rozdział 15.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art.
148 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Pekao S.A. o/Jarosław Nr 80 1240 2571 1111 0000 3342 2776
z podaniem tytułu:
„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy GBOŚ.271.4.2013”.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może
zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
11. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż
pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia
Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia
Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej
klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po
przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy,
Protokołu Odbioru Końcowego).
1.

Rozdział 16.

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
Uwaga – w Załączniku Nr 2 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunków zmiany
umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o
zamówieniu.

Rozdział 17.

Inne informacje
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Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert częściowych,
2) składania ofert wariantowych,
3) udzielania zamówień uzupełniających,
4) zawarcia umowy ramowej,
5) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
6) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
7) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

Rozdział 18.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

Rozdział 19.
1.

2.

3.

4.

Postanowienia końcowe – zasady udostępnienia dokumentów.
Oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od momentu
ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
W trakcie prowadzonego postępowania uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści
protokołu z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu, które mogą być
udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania.
Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu, w tym również ofert, odbywać się
będzie wg poniższych zasad:
1) osoba zainteresowana, zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny
wniosek o udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu (np. ofert);
2) Zamawiający, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy
przedsiębiorstwa, ustali zakres informacji, które mogą być udostępnione;
3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób
udostępniania, a także osobę, w której obecności udostępnione zostaną dokumenty, o
czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu;
4) udostępnienie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w
dni robocze, w godzinach urzędowych.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 20.
Załącznik Nr 1

Wykaz załączników do SIWZ
Formularz ofertowy.
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Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10
Załącznik Nr 11

Wzór umowy – Istotne postanowienia umowy.
Przedmiar robót budowlanych branży elektrycznej.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych branży
elektrycznej.
Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej.
Przedmiar robót budowlanych dla prac remontowych budowlanych.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych dla prac
remontowych budowlanych.
Projekt budowlany i wykonawczy dla prac remontowych budowlanych.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wzór.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wzór.
Oświadczenie
Wykonawcy
o
braku
podstaw
do
wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp – wzór (dotyczy tylko osób fizycznych).

Z A T W I E R D Z A M
Wójt Gminy Pawłosiów
Mariusz Reń
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data zatwierdzenia 07.02.2013 r.
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