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I. Informacja o Zamawiaj ącym  
 

Gmina P ęcław 
 

Adres : Urząd Gminy Pęcław 
Pecław 28 

67-221 Pęcław 
Czynny od pon-pt. w godz.7.30 – 15.30 

tel.( 076 ) 831 71 26,    fax ( 076 ) 831 70 33,  
pęcław@peclaw.eu  

województwo dolnośląskie,  
powiat głogowski 

 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163), zwanej dalej 
„ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks 
cywilny. 
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art. 39 „ustawy” jw.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Przepisy prawne reguluj ące podstaw ę wykonywania zamówienia : 
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (.Dz. U. z 

2006 Nr 164, poz. 1163 ). 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 z 

późn.zm.). 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 

881). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie KsiąŜki 

Obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 poz. 1134 ). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U.03. 47.401). 

 

1. Przedmiot zamówienia. 
        1.Istniejące pokrycie dachu z blachodachówki naleŜy zdemontować  
         po uprzednim demontaŜu obróbek blacharskich w tym rynien  
         dachowych . 
         2.Istniejącą wiatroizolację naleŜy rozebrać . 
         3.Zamontować łaty drewniane 40/80 w rozstawie co 100 cm,  
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         prostopadle do okapu dachu z mocowaniem do płatwi za pomocą  
         obejm stalowych fi 8 mm. 
         4.Na zmontowane łaty, przymocować folię za pomocą zszywek.  
         Folię układać równolegle do okapu dachu w kierunku szczytu  
         dachu z zakładem minimum 100 mm. Folia w środku rozpiętości  
         pomiędzy łatami powinna lekko zwisać – w najniŜszym punkcie  
         około 20 mm. W przypadku wystąpienia konieczności łączenia 
         folii na długości naleŜy to wykonać na łacie a zakład folii winien 
         w7ynosić minimum 100 mm. 

    5.Na ofoliowaną płaszczyznę dachu naleŜy przybić łaty drewniane  
         40/50 mm do łat drewnianych 40/80 mm, w rozstawie pierwsza  
         i druga łata począwszy od okapu 30 cm pozostałe 35-40 cm  
         w zaleŜności od typu- profilu blachodachówki – ( długość tłoczo- 
         nego modułu). Gwoździe do łączenia łat ze sobą winny być długo- 
         ści 90 mm- minimalne zagłębienie w dolnej łacie 40 mm. Zaleca  
         się stosowanie gwoździ ocynkowanych. 

     6.Łaty drewniane przed montaŜem zabezpieczyć czterofunkcyj- 
     nym środkiem ognioochronnym, owadobójczym oraz pleśnio- 
     ochronnym i grzybobójczym FOTOS M4. 
     7.MontaŜ arkuszy pokryciowych wykonać według projektu  
      budowlanego „ Wymiana pokrycia dachowego dachu budynku 
      szkoły gimnazjalnej w Białołęce . Projekt do wglądu w siedzibie 
      Zamawiającego.  

            
1.2  Wymagania jako ściowe i materiałowe. 

1. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest uŜyć materiałów i 
urządzeń, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach 
technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. 

2. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom 
Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma 
obowiązek posiadać w stosunku do uŜytych materiałów i urządzeń 
dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie 
(atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 

3. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy  
materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, 
uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz 
udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 

2. Warunki rozliczenia. 
1. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ofertow ą 

kosztorysow ą, stanowiącą zapłatę Zamawiającego dla Wykonawcy, za 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po wykonaniu i odbiorze 
robót, bez wad i usterek. 

3. Zamawiający ustala następujące warunki płatności: przelewm na rachunek 
bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia rachunku do  
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Zamawiającego. 
 
 

IV. Termin wykonania zamówienia 
 

Wymagany termin realizacji zadania  :   
• rozpocz ęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – z dniem pod pisania 

umowy, 
• zakończenie wykonywania robót budowlanych przedmiotu zam ówienia – 

do dnia 15 pa ździernika  2008 roku. 
• Zaproponowanie terminu pó źniejszego jest równoznaczne                           

z niespełnieniem wymaga ń specyfikacji co spowoduje odrzucenie oferty. 
 
V. Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków 
 
A.  W post ępowaniu mog ą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniaj ą warunki:  

1. określone w art 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, 
3. posiadaja ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  
    działalności gospodarczej, 
4. dysponują osobami zdolnymi wykonać zamówienie tj. posiadającymi 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej i przynaleŜnymi do Polskiej Izby InŜynierów 
Budownictwa oraz kierownik budowy 1 osoba. 

5.wykonali min. 3 roboty w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością ( min 
200.000 zł kaŜda) robotom stanowiącym przdmiot zamówienia, 

6. spełniają pozostałe warunki wymienione w SIWZ .  
 

B. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udz iału w post ępowaniu  
Znaczenie warunków zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia, w oparciu                     
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, wyszczególnionych w          
rozdz. VI. 
 

 

VI. Wykaz oświadcze ń i dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć 
Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków  udziału w 

post ępowaniu. 
 
Na ofert ę składaj ą się następujące dokumenty i zał ączniki: 

  1.  wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru –  
       załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, wraz z załącznikami nr 1,2 i 3  
1. Wzór umowy nr 342/1/08 , akceptowany na kaŜdej stronie przez osobę (-by) 

prawomocne,  z wypełnionym zał. Nr 1 – harmonogram rzeczowo -finansowy. 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie 

zamówienia publicznego, z art.22 ustawu Pzp (zał. 1 do SIWZ) 
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3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków do udziału w postępowaniu. 

4. Imienny wykaz kadry kierowniczej robót budowlanych wraz z informacją na 
temat kwalifikacji zawodowych tych osób ( krótki opis doświadczeń 
zawodowych ) oraz  przewidywanych dla nich funkcji w niniejszym zamówieniu 
wraz z niezbędnymi uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę 
właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego i wg potrzeby 
zaświadczenia lub decyzje o wpisie do rejestru prowadzonego przez 
Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego (zał. Nr 2 do form. oferty). 

5. Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz 
z informacja na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia.( załącznik nr 4 
do formularza oferty). 

6. Informacja banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, 
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, zapewniającą wykonanie przedmiotu zamówienia, w 
wysokości odpowiadającej złoŜonej ofercie (min. 200.000,00zł.), wystawioną 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7. Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia, jakim dysponuje 
wykonawca. 

8. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających 
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niŜ  
200.000 zł kaŜda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorów wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty te zostały 
wykonane naleŜycie (zał. Nr 3 do form oferty)  

9.  Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca 
      jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej 
      działalności .Wartość sumy ubezpieczenia o wartości nie mniejszej niŜ  
      500.000 zł. 
9. Kopia dowodu wniesienia wadium. 
10.Kosztorys ofertowy, opracowany metodą uproszczoną,  zawieraj ący   
zestawienie materiałów wraz z podaniem cen jednostkowych, czynników 
produkcji tj. Ko (wraz z Kz), rbh, Z. 

 
Kopie dokumentów musz ą być potwierdzone „za zgodno ść z 
oryginałem” przez Wykonawc ę lub przez osob ę uprawnion ą. 

 
 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z 
wykonawcami oraz przekazywania o świadcze ń i dokumentów, a 
takŜe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si ę z 

wykonawcami 
 
1. Oświadczenia, zapytania oraz informacje, zamawiaj ący oraz wykonawcy, 

przekazuj ą faksem. 
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1) Wykonawca moŜe zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące 
wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ nr 341/1/08, sposobem przygotowania 
i złoŜenia oferty, kierując swoje zapytania w formie jak wyŜej.  

2) Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane 
z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, Ŝe zapytania zostaną złoŜone 
w siedzibie Zamawiającego nie później niŜ na 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert. 

3) Treść wyjaśnienia zostanie niezwłocznie przesłana do wykonawców, którzy 
otrzymali SIWZ nr 341/1/08. 

4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców 
pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert. 

5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania 
ofert, Zamawiający moŜe zmodyfikować treść dokumentów składających się na 
SIWZ nr 341/1/08. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaŜe niezwłocznie 
wykonawcom, którym doręczono SIWZ . 

6) W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w 
przygotowaniu oferty, Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert z 
uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian. 

7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
9)   Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 
10) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z uŜyciem aukcji  
       elektronicznej. 
11) Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z  
       art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 
12) Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej. 

 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami s ą : 

- P. Anna Zielińska ,telefon (076) 8317-135, 8317-126 wew.34 
         -  P. Alina Gawryło , telefon ( 076) 8317-135, 8317-126 wew.40 
        . 

VIII. Wymagania dotycz ące wadium 
 

Wysoko ść wadium na cało ść zamówienia ustala si ę w kwocie1.300 złotych, 
słownie : jeden tysi ąc trzysta złotych. 

1) Wadium w formie pieni ęŜnej  naleŜy wnieść przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego  
• Bank Spółdzielczy w Głogowie, 
• Nr rachunku : 57864600080000002594020004 
    z dopiskiem na blankiecie przelewu „ wadium na zabezpieczenie oferty 

przetargowej – „ Remont dachu budynku Gimnazjum w Białoł ęce”.  Kopię 
dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem naleŜy dołączyć do 
oferty.  

2) Wadium wnoszone w formie : poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, 
gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniu pienięŜnym SKOK lub 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, 
naleŜy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u 
Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 

3) Z treści powinno wynikać bezwarunkowe, na kaŜde pisemne Ŝądanie zgłoszone 
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do 
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wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w 
art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4)  Wadium nale Ŝy wnie ść przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia     
     6 sierpnia  2008 roku  do godz. 10.00  
5)  Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeŜeli w podanym terminie 

zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 
6)  Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną 

formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a 
jego oferta zostanie odrzucona. 

7)  Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, 
Zamawiający przekaŜe do banku niezwłocznie po: 
a)  upływie terminu związania ofertą, 
b)  zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu 

zabezpieczenia naleŜytego wykonania tej umowy, 
c)  uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 

publicznego, pod warunkiem, iŜ protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte 
lub upłynął termin do ich wnoszenia. 

 
 
 

IX. Termin zwi ązania ofert ą. 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc dzień pierwszy jako dzień 
składania ofert.. 

 
 

X. Sposób przygotowania oferty. 
 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w opakowaniu opisanym następująco : 
 

Adres Zamawiaj ącego  
 

„Oferta – Przetarg na remont dachu gimnazjum w Biał ołęce” 
                           nie otwiera ć przed  6 sierpnia 2008 roku r godz. 10:15 

 

Adres składaj ącego ofert ę 
 

a)  wszystkie dokumenty oferty powinny być złoŜone wewnątrz opakowania, 
b) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem 

bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do 
czasu otwarcia, 

c) dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez 
osobę uprawnioną, 

d) za poprawne podpisanie dokumentów Zamawiający uzna jeŜeli podpis będzie 
dokonany czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej lub na pieczęci 
imiennej będzie złoŜona parafa, 

e) wszelkie poprawki powinny być przekreślone i wpisane na nowo oraz 
podpisane przez osobę uprawnioną, 

f) oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, 
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 

g) oferta powinna być złoŜona w teczce lub zbindowana, w sposób 
uniemoŜliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty,  
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2. Zmiany, w złoŜonej juŜ ofercie, moŜe dokonać Wykonawca tylko przed upływem 
terminu    składania ofert. 

3.  Ofertę moŜna wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert. 
4. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak 

składanie z  dopiskiem na kopercie „ ZMIANA „ lub „ WYCOFANIE „ 
 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
 

1. Oferty naleŜy składać do dnia  6 sierpnia 2008 r. do godziny 10:00  w 
sekretariacie Urzędu Gminy Pęcław. 

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 6 sierpnia  2008 r.  o godzinie 10:15  w 
siedzibie Zamawiającego – biuro Wójta,  pok. Nr 1a 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
5. Podczas otwarcia ofert, zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a 

takŜe informacje dotyczące:  ceny, okresu gwarancji i rękojmi, termin wykonania 
zamówienia oraz warunki płatności.   

6. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego 
wniosek zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w 
punkcie 4. 

7. Ofertę wniesioną po terminie, zwraca się bez otwierania, po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

8. W toku badania i oceny złoŜonych ofert zamawiający moŜe Ŝądać od 
wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich 
ofert. 

9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w 
obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty. 

   

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

1. Cena (wg art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5.07.2001r. o cenach; Dz. U. Nr 97, 
poz. 1050 ) – wartość wyraŜona w jednostkach pienięŜnych, którą kupujący jest 
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się 
podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeŜeli na podstawie 
odrębnych przepisów sprzedaŜ towaru (usługi) podlega obciąŜeniu takim 
podatkiem. 
Cenę ofertow ą kosztorysow ą naleŜy podać w złotych polskich (cyfrowo i 
słownie), w formularzu „Oferta” (zał. Nr 1 do SIWZ nr 341/1/08) – brutto, z 
wyodrębnieniem wartości podatku VAT. 

2. Cena ofertowa kosztorysowa musi obejmowa ć wszelkie koszty zwi ązane z 
wykonaniem kompletnego zamówienia, na podstawie kos ztorysu 
ofertowego, opracowanego metod ą uproszczon ą 

3. Cenę ofertow ą kosztorysow ą, naleŜy wyliczyć w oparciu o informacje określone 
w SIWZ nr 341/1/08, projekcie budowlanym wykonawczym, specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót , przedmiarze robót oraz wizji lokalnej na 
obiekcie. 
NaleŜy uwzględnić równieŜ wszelkie podwyŜki cen w okresie realizacji robót, 
koszty wszystkich robót przygotowawczych, koszty utrzymania i uporządkowania  
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placu budowy, koszty energii i wody na potrzeby budowy  oraz wszelkie innych 
koszty robót koniecznych do poniesienia, celem terminowej i prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

 
Za poprawne i całkowite  sporz ądzenie kosztorysu ofertowego, 
odpowiedzialny jest wykonawca.  

 
4.  Wykonawca ma obowi ązek dokona ć wizji lokalnej  w miejscu budowy celem 

sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem 
przetargu, a takŜe uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do 
wyceny prac. 

 
5.  RaŜąco niska cena: 

Zamawiaj ący mo Ŝe uznać ofert ę z raŜąco nisk ą ceną, jeŜeli jej cena b ędzie 
odbiega ć o wi ęcej ni Ŝ 30% od warto ści zamówienia okre ślonej przez 
Zamawiaj ącego, powi ększonej o warto ść podatku VAT. 
5.1. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w 
określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ 
na wysokość ceny. 
5.2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne 
czynniki, w szczególności: oszczędność, metody wykonania zamówienia, 
wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania 
zamówienia, dostępne dla wykonawcy. 
5.3. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub jeŜeli 
dokonana ocena wyjaśnień, potwierdzi, Ŝe oferta zawiera raŜąco niską cenę, w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

6.  Zakres prac oraz odpowiedzialno ść Wykonawcy w zakresie obj ętym 
proponowan ą ceną ofertow ą kosztorysow ą, obejmuje tak Ŝe: 
a) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,, 
b) dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii, itp. niezbędnych do 

wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do uŜytku, 
c) poniesienia kosztów wypłaty odszkodowań na rzecz osób trzecich 
d) naprawienie uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania 

terenu .  
e) przywrócenia porządku na terenach uŜywanych przez Wykonawcę do stanu 

pierwotnego, 
 

Zamawiający nie zapłaci za pozycje, za które nie zostanie podana przez 
wykonawcę Ŝadna cena. JeŜeli takie prace zostaną wykonane, będzie się 
uwaŜało, iŜ są one pokryte przez inne ceny ryczałtowe w kosztorysie ofertowym. 

 
 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie si ę kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryt eriów oraz 

sposobu oceny ofert. 
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1. Ocena ofert. 
Cena wykonania zamówienia = 100 % 

 
Ocena przebiegała będzie poprzez porównanie ceny całkowitej brutto – najniŜszej 
spośród zaoferowanych do ceny oferty badanej według wzoru: 

 
C = [C min / C bad] x 100 % X 100 pkt  

 
 
gdzie: 
C - liczba punktów za cenę ofertową 
C min - najniŜsza cena ofertowa spośród ofert badanych 
C bad - cena oferty badanej 

 
 
 
2. Wybór oferty. 

 
2.1 Wybór oferty najkorzystniejszej nast ąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo 

zamówie ń publicznych.  
 

XIV. Informacje dotycz ące walut obcych, w jakich mog ą być 
prowadzone rozliczenia pomi ędzy Zamawiaj ącym, a wykonawc ą. 

 

Cenę oferty naleŜy podać wyłącznie w złotych polskich. 
 
 

XIII. Informacje o formalno ściach, jakie powinny by ć dopełnione 
przez wykonawc ę w celu zawarcia umowy   

1. Wykonawca przed zawarciem umowy nr 342/1/08 będzie zobowiązany do 
wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

 
XIV. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania 

umowy. 
 
1. Zamawiaj ący ustala zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy w 
         wysoko ści 10 % ceny ofertowej kosztorysowej. 
2. Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego 

wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w 

kilku następujących formach:  
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych; 
3) poręczeniach pienięŜnych SKOK, 
4) gwarancjach bankowych; 
5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 



 11

6)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 Przed-
siębiorczości. 

4. NaleŜną kwotę zabezpieczenia wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości 
przed zawarciem umowy. 

  .Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek    
bankowy wskazany przez zamawiającego. 
5.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca moŜe wyrazić zgodę na  
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia n.w.u.  
6.JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci 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.W trakcie realizacji umowy wykonawca moŜe dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3. 

8.Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 

9.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i 
rękojmi za wady, wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.  
10..Kwota, o której mowa w pkt. 9, zostanie zwrócona nie później niŜ w 15 dniu po 
upływie okresu gwarancji jakości, co zostanie potwierdzone bezusterkowym 
odbiorem pogwarancyjnym robót. 

 
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do 

treści zawieranej umowy 
1) Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2, do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2) W razie nienaleŜytego wykonania robót lub powstania szkody z winy Wykonawcy, 

zobowiąŜe się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty 
nienaleŜytego wykonania zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 

3) O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego 
Wykonawcę odrębnym pismem. 

4) Do zawarcia umowy wybrany Wykonawca skieruje osobę/osoby, posiadającą 
pełnomocnictwo do wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy na 
zasadach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. Pełnomocnictwo 
powinno zawierać zakres czynności osoby wyznaczonej i czas jego działania. 

5) W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany zakresu robót lub 
zamiany, rozliczenia za te czynności będą dokonywane wg danych podanych w 
ofercie.  

 

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ącej 
Wykonawcy w toku post ępowania o udzielenie zamówienia. 

 

1.Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdziały 1-4 (art. 179 – 198) ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 
1163, ze zm.). 
2.Protest wnosi się w terminie 7 dni  od dnia, w którym powzięto lub moŜna było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
3.Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
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4.Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot 
nieuprawniony. 
5.Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie 
zamawiającego, a takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz 
okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 
6..z chwilą wniesienia protestu, po terminie składania ofert, bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu. 

 
 

XVII. Załączniki do specyfikacji 
 

nr 1 – formularz „OFERTA” wraz z załącznikami nr 1,2,3,4 
nr 2 – wzór umowy nr 342/6/07 wraz z zał. Nr 1 do umowy – harmonogram 

rzeczowo - finansowy.  
Nr 3-  przedmiar robót  
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